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2 De zorgplicht van de opiniongever

2.1 Toepasselijk recht

61. Client opinion – third party opinion. Het kader waarbinnen moet worden bepaald 
welke zorg een opiniongever bij het geven van een opinion moet betrachten, verschilt al 
naar gelang de opinion een third party opinion of een client opinion is. Als de  opinion 
een third party opinion is – dus wordt gegeven aan een ander dan de cliënt van de 
 opiniongever – wordt het kader in beginsel gevormd door onrechtmatigedaadsnormen 
waaraan de opiniongever zich te houden heeft. Is de opinion een client opinion – dus 
wordt zij gegeven aan de cliënt van de opiniongever – dan wordt het kader in de eer-
ste plaats gevormd door de contractuele relatie tussen de opiniongever en de opinion-
ontvanger-cliënt. Daarnaast kunnen onrechtmatigedaadsnormen van toepassing zijn.

62. Toepasselijk recht: internationaalprivaatrechtelijke kwalificatie. Het kader waarbin-
nen moet worden bepaald welke zorg een opiniongever jegens de opinionontvanger in 
acht moet nemen, kan contractueel of buitencontractueel zijn. Het meest voor de hand 
liggende toepasselijk buitencontractueel kader wordt gevormd door onrechtmatigedaads-
regels. Aan de vraag welk kader van toepassing is, gaat de vraag vooraf naar welk recht 
dat moet worden beoordeeld. Krachtens de Rome I Verordening (art. 10 lid 1) bepaalt het 
recht dat van toepassing zou zijn als een geldige overeenkomst bestond, of die overeen-
komst bestaat. Het is onwaarschijnlijk dat onder enig recht de rechtsverhouding tussen 
een opiniongever en zijn cliënt niet als overeenkomst wordt aangemerkt.74 Over de dui-
ding onder uiteenlopend recht van de rechtsverhouding tussen een opiniongever en een 
opinionontvanger-niet cliënt kan met minder zekerheid worden gesproken. Het is niet 
uitgesloten dat er rechtstelsels zijn die die rechtsverhouding als een overeenkomst aan-
merken; vgl. nr. 72 e.v. De Rome II Verordening (art. 15 onder a)) brengt mee – enigszins 
circulair – dat het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad bepaalt of die 
daad onrechtmatig is.

63. Toepasselijk recht: Rome I Verordening – Rome II Verordening. De internationaal-
privaatrechtelijke verwijzingsregels voor verbintenissen uit overeenkomst en verbinte-
nissen uit onrechtmatige daad verschillen. De verwijzingsregels voor overeenkomsten 
worden beheerst door de Rome I Verordening. Voor niet-contractuele verbintenissen gel-
den de verwijzingsregels van de Rome II Verordening.75 De twee verordeningen  sluiten 

74 Naar Amerikaans recht wordt de aansprakelijkheid van een opiniongever ook jegens zijn cliënt over het 
algemeen gegrond op onrechtmatige daad; Meerburg 2004, p. 159.

75 De Rome I Verordening en de Rome II Verordening zijn alleen van toepassing “in [de] gevallen waarin 
uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen” (art. 1 lid 1 Rome I Verordening; art. 1 
lid  1 Rome II Verordening). Is een dergelijke keuze niet nodig, dan zijn de verordeningen echter 
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elkaar uit: als een verbintenis een contractuele is waarop de Rome I Verordening van toe-
passing is, is zij niet een niet-contractuele waarvoor de Rome II Verordening geldt en 
andersom (vgl. overweging (7) Rome I Verordening; overweging (7) Rome II Verordening; 
vgl. ook overweging (11) Rome II Verordening). Dit laat onverlet dat een feit, of samenstel 
van feiten, kan leiden tot twee verbintenissen: een contractuele en een niet-contractuele; 
zie nr. 83 e.v.76

64. “Transaction counsel”. Het komt voor dat de opinionontvanger en zijn wederpartij 
gezamenlijk een advocaat opdracht geven een opinion af te geven. De advocaat treedt 
dan op als “transaction counsel” voor beide partijen; beide partijen zijn zijn cliënt. Het 
kader waarbinnen moet worden bepaald welke zorg de opiniongever bij het geven van zijn 
 opinion moet betrachten, wordt in dat geval in de eerste plaats gevormd door de contractu-
ele relatie tussen de opiniongever en de opinionontvanger die tevens cliënt is. Deze aanpak 
is ondertussen niet vrij van complicaties. Als de belangen van de opinionontvanger-cliënt 
en diens wederpartij-ook cliënt uiteenlopen of dreigen uiteen te lopen op een wijze die 
de opinion raakt, kan de opiniongever terechtkomen in een spagaat. De  opiniongever die 
advocaat is, is in dat geval in beginsel verplicht zijn opdracht terug te geven (regel 7 lid 2 
Gedragsregels Advocatuur).77 Hoewel een uitdrukkelijke regel ontbreekt, is aan te nemen 
dat voor de opiniongever die notaris is, hetzelfde geldt.78 Denkbaar is ook dat de opinion-
gever in de knoop komt met een op hem rustende geheimhoudingsplicht; vgl. nr. 127 e.v.

65. Recht zorgplicht – recht opinion. Het recht dat bepaalt welke zorg een opiniongever 
moet betrachten, is niet noodzakelijk het recht waarop de opinion ziet. Bij de bepaling 
van de zorgplicht van de opiniongever speelt het recht van de opinion echter onvermij-
delijk een belangrijke rol.

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

 krachtens art. 10:154 BW (voor verbintenissen uit overeenkomst) en art. 10:159 (voor verbintenissen uit 
onrechtmatige daad; zie voor een uitzondering het artikel) van overeenkomstige toepassing. 

76 Vgl. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/656.
77 Art. 7 lid 2 Gedragsregels Advocatuur verplicht een advocaat zich terug te trekken uit een zaak waarin 

hij de belangen van twee of meer partijen behartigt, “zodra een niet aanstonds overbrugbaar belangen-
conflict ontstaat”.

78 Vgl. art. 18 lid 2 Gedragsregels Notariaat, dat een notaris die als partijnotaris (vgl. nr. 118) een akte zal 
verlijden, verplicht zich als verlijdend notaris terug te trekken zodra over zijn rol als zodanig een niet 
aanstonds overbrugbaar belangenconflict is ontstaan of dreigt te ontstaan. De regel geldt ook als de 
notaris een andere notariële werkzaamheid zal verrichten dan het verlijden van een akte; Toelichting 
van 22 juni 2011 bij de Gedragsregels Notariaat.
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mate slechts door dat recht worden bepaald. Zo is de vraag of de rechtsverhouding waarop 
een Nederlandsrechtelijke opinion ziet, door een bestuurder van de Nederlandse opi-
nionvennootschap geldig kan worden getekend, een vraag van Nederlands recht. Dat 
door raadpleging van het handelsregister kan worden vastgesteld wie bestuurder van de 
 opinionvennootschap is of zijn, wordt ook door Nederlands recht bepaald. Buiten de aldus 
door het recht van de opinion getrokken grenzen, kan de zorgplicht van de opiniongever 
echter door ander recht worden bepaald.79 Dat andere recht zou van de opiniongever een 
andere – grotere of kleinere – mate van zorg kunnen eisen, dan het recht van de opinion 
doet. Dat kan tot gevolg hebben dat de opiniongever onderzoek moet doen dat hij naar het 
recht van de opinion achterwege kan laten. De zorg die het andere recht eist, kan verscho-
len liggen in de uitleg die naar dat recht aan de opinion moet worden gegeven. Hoewel het 
voor de hand ligt dat juridische begrippen die in de opinion worden gebruikt, de betekenis 
hebben die daaraan wordt gegeven door het recht van de opinion, is niet uitgesloten dat 
daarbuiten de opinion naar het recht van de zorgplicht een andere – ruimere of engere – 
betekenis heeft.80

67. Belang bij samenval recht zorgplicht – recht opinion. De opiniongever kent het recht 
waarop de opinion ziet. Welke zorg hij naar dat recht bij het geven van zijn opinion moet 
betrachten, weet hij (althans behoort hij te weten; vgl. nr. 182). Van ander recht heeft de 
opiniongever meestal geen verstand. Het is daarom doorgaans in zijn belang dat zijn zorg-
plicht wordt bepaald door het recht van de opinion, en niet door een ander recht. Voor een 
opinionontvanger in een ander land is dat in zoverre bezwaarlijk dat hij met het recht van 
de opinion mogelijk niet bekend is. Dat bezwaar kan hij echter ondervangen door naar 
de eisen die dat recht aan een opiniongever stelt, bij zijn juridisch adviseur navraag te 
doen.81, 82 Het komt voor dat een opiniongever wel thuis is in een ander recht dan het recht 
van de opinion. In dat geval kan hij er de voorkeur aan geven dat zijn zorgplicht wordt 
bepaald door dat andere recht. Denk aan een Nederlandse opiniongever die een opinion 
geeft over Arubaans recht.

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

79 Anders Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 11-12, die stellen dat de mededeling in een opinion dat zij 
is beperkt tot het recht waarop zij ziet (zie nr. 372 e.v.), impliceert dat de zorgplicht van de opiniongever 
door dat recht wordt bepaald.

80 Vgl. nr. 96 over een mogelijk verschil van uitleg van het woord “for” in de no licences opinion. 
81 Als de opinion een client opinion is, kan die juridisch adviseur de opiniongever zelf zijn; vgl. nr. 216 e.v. 

en in het bijzonder nr. 219.
82 Omgekeerd zou de opiniongever bij een juridisch adviseur navraag kunnen doen naar zijn zorgplicht 

naar ander recht. Omdat die zorgplicht mede wordt bepaald door het recht van de opinion (zie nr. 66), 
vergt zicht daarop in het algemeen dat rechtsvergelijkend onderzoek wordt gedaan naar de zorgplicht 
onder het recht van de opinion en de zorgplicht onder het andere recht. Dergelijk onderzoek is al snel 
ingewikkeld en dus kostbaar. De opiniongever kan bovendien alleen zinvol navraag doen als hij weet 
welk ander recht van toepassing is. Dat is niet altijd het geval; vgl. nr. 71 en 80.
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Nederlands recht tussen opiniongever en opinionontvanger geen overeenkomst. De 
opinion ontvanger die de opiniongever wil aanspreken op de grond dat de opinion 
gebrekkig is, kan dat slechts doen op grond van onrechtmatige daad.83 Op een onrecht-
matige daad is in beginsel van toepassing het recht van het land waar de schade zich 
voordoet. Als de onrechtmatige daad kennelijk een nauwere band heeft met een ander 
land, is het recht van dat land van toepassing. Als een rechtskeuze is gedaan, geldt het 
gekozen recht.

69. Toepasselijk recht: Rome II Verordening. De Rome II Verordening bepaalt welk recht 
van toepassing is op een onrechtmatige daad. De hoofdregel is dat een onrechtmatige daad 
wordt beheerst door het recht van het land waar de schade optreedt (art. 4 lid 1 Rome II 
Verordening). Een bespreking van de vraag waar de schade valt die wordt veroorzaakt door 
een gebrekkige third party opinion, gaat het bestek van dit boek te buiten.84 Als de opi-
niongever en de opinionontvanger-niet cliënt ten tijde dat de schade optreedt hun gewone 
verblijfplaats in hetzelfde land hebben, is het recht van dat land van toepassing (art. 4 lid 2 
Rome II Verordening).85 Als de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met 
een ander land dan dat waar de schade zich voordoet, geldt het recht van dat andere land 
(art. 4 lid 3 Rome II Verordening). Er is wat voor te zeggen dat een  opinion een zo nauwe 
band heeft met het recht waarover zij gaat, dat dat recht moet voorgaan op het recht van 
de plaats van de schade.86 De vraag welke zorg een opiniongever bij het geven van zijn 
opinion moet betrachten, wordt in belangrijke mate bepaald door het recht waarop de 
opinion ziet; zie nr. 66. Wat dat recht van hem eist, weet de opiniongever. Wat, als dat een 
ander recht is, het recht van de plaats van de schade vergt, weet hij meestal niet. Hij kan 
dat veelal ook niet eenvoudig vaststellen.87 Doel van de uitzondering van de nauwere band 
is recht te kunnen doen in individuele gevallen (overweging (14) Rome II Verordening). 
De rechtvaardigheid zal veelal vergen dat de rechtsverhouding tussen de opiniongever en 
de opinionontvanger wordt beheerst door het recht waarop de opinion ziet.

70. Rechtskeuze bij onrechtmatige daad. De vraag welk recht krachtens de hoofd-
regel met uitzonderingen van de Rome II Verordening van toepassing is op de onrecht-
matigedaadsaansprakelijkheid van de opiniongever die een third party opinion geeft, is in 
de opinionpraktijk ondertussen niet van groot praktisch belang. De Rome II Verordening 
(art. 14) laat binnen grenzen toe dat de opiniongever en de opinionontvanger ter zake van 

83 Aldus ook Nijnens 1996, p. 134.
84 De schade zal wel altijd vermogensschade zijn. Vgl. over de plaats waar vermogensschade optreedt 

Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/998.
85 Zie voor de vraag waar een rechtspersoon zijn gewone verblijfplaats heeft art. 23 Rome II Verordening.
86 Zie over de nauwere band Ibili, in: GS Onrechtmatige daad, art. 4 Rome II-Vo, aant. 3, en de daar aange-

haalde rechtspraak en literatuur en. Veel houvast voor de toepassing van de nauwerebandregel bieden 
rechtspraak en literatuur niet.

87 Zie noot 82. De opinionontvanger kan, door navraag, eenvoudiger vaststellen welke zorg de opinion-
gever moet betrachten naar het recht waarop de opinion ziet; vgl. nr. 67.
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het op de die aansprakelijkheid toepasselijke recht een rechtskeuze doen. Een rechtskeuze 
is voor Nederlandsrechtelijke opinions gebruikelijk. Hij wordt in de praktijk opgenomen 
in de opinion zelf. Zie nader nr. 85 e.v.

71. Werkingsgebied Rome II Verordening. De Rome II Verordening geldt alleen in de 
Europese Unie (maar niet in Denemarken; zie overweging (40) Rome II Verordening).88 
Naar daarbuiten geldend internationaal privaatrecht kan een ander recht van toepassing 
zijn dan het door de Rome II Verordening aangewezen recht. Het is denkbaar dat een 
rechtskeuze niet wordt erkend. Een opiniongever die een opinion geeft aan een opinion-
ontvanger buiten de EU, of die anderszins buiten de EU gevolgen kan hebben, moet 
daarom onder ogen zien dat zijn optreden als opiniongever mogelijk naar een ander dan 
het door de Rome II Verordening aangewezen recht zal worden getoetst. Denk aan de 
mogelijkheid dat naar het recht van het land van de opinionontvanger (a) de opinion-
ontvanger de opiniongever kan dagen voor een rechter van dat land, en (b) die rechter 
het optreden van de opiniongever moet toetsen aan het recht van dat land (als het land 
van de plaats waar de schade is geleden). Denkbaar is voorts dat de schade in meer dan 
één land valt, bijvoorbeeld als er meer opinionontvangers zijn die in verschillende landen 
zijn gevestigd. In een dergelijk geval is niet uitgesloten dat het optreden van de opinion-
gever aan meer dan één recht kan worden getoetst. In de meeste gevallen zal de opinion-
gever aan deze mogelijkheden schouderophalend voorbij moeten gaan. Onderzoek naar 
de mogelijkheid dat ander recht van toepassing is, en naar de inhoud van dat recht, is niet 
altijd mogelijk en in elk geval kostbaar.89 Afzien van het geven van zijn opinion met het 
oog op de daaraan verbonden risico’s is voor een opiniongever die zijn praktijk succesvol 
wil blijven uitoefenen, doorgaans geen uitweg.

72. Alternatieve benaderingen. Dat de opinionontvanger die geen cliënt van de 
 opiniongever is, zijn vordering alleen op onrechtmatige daad kan gronden, is geen gege-
ven. Andere benaderingen zijn denkbaar. Voor zover de verhouding tussen de opinion-
gever en de opinionontvanger-niet cliënt wordt beheerst door Nederlands recht, moeten 
andere benaderingen echter worden verworpen.

73. Alternatieve benaderingen. Als alternatief voor de duiding van de rechtsverhouding 
tussen de opiniongever en de opinionontvanger-niet cliënt als verhouding beheerst door 
de onrechtmatigedaadsregels, komen vier benaderingen naar voren. Een eerste benade-
ring is dat de overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt een derdenbeding bevat 
ten gunste van de opinionontvanger; zie nr. 74. Een tweede benadering is dat naast de 

88 De Rome II Verordening geldt niet in de landen buiten de EU die partij zijn bij de Overeenkomst inzake 
de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen). 

89 In het bijzonder als de opinionontvangers alleen met een hoedanigheid zijn aangeduid (vgl. nr. 350 e.v.), 
is vaak niet op voorhand vast te stellen waar schade zal optreden en welk recht dus van toepassing kan 
zijn.
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overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt ook tussen de opiniongever en de 
opinion ontvanger een overeenkomst bestaat; zie nr. 75. Een derde benadering is dat de 
opiniongever wordt beschouwd als zaakwaarnemer voor de opinionontvanger; zie nr. 76. 
Een vierde benadering is dat tussen de opiniongever en de opinionontvanger-niet cliënt 
een rechtsverhouding bestaat die voortvloeit uit, en wordt beheerst door, de eisen van 
redelijkheid en billijkheid; zie nr. 77.

74. Derdenbeding. Onder Nederlands recht is de overeenkomst tussen de opiniongever 
en zijn cliënt doorgaans een overeenkomst van opdracht; zie nr. 123. Een overeenkomst 
van opdracht kan – evenals elke andere overeenkomst tot belangenbehartiging – een der-
denbeding bevatten ten gunste van een derde wiens belang met de opdracht is gediend.90 Of 
de overeenkomst tussen opiniongever en cliënt een derdenbeding bevat, is een kwestie van 
uitleg. Bepalend is of de opiniongever en de cliënt hebben beoogd dat de opinion ontvanger 
aan hun overeenkomst een eigen recht ontleent.91 Dat is onaannemelijk. De  cliënt heeft de 
opiniongever ingeschakeld om zijn belang te behartigen. Dat door de  opinion ook het 
belang van de opinionontvanger wordt gediend, is een afgeleide van die belangenbehar-
tiging, maar niet de kern.92 Hoewel de opdracht een opinion te geven insluit dat met het 
belang van de opinionontvanger rekening wordt gehouden, zal de cliënt beoogd hebben 
dat bij een belangenconflict zijn belang voorgaat. Omgekeerd zal de  opiniongever hebben 
beoogd dat belang zo veel mogelijk in vrijheid te kunnen dienen.93 Dat geldt in het bijzon-
der voor advocaten, die gebonden zijn aan de hoofdregel dat een advocaat geen twee heren 
dient (regel 7 lid 1 Gedragsregels Advocatuur94). Zie over  mogelijke belangenconflicten 
nr. 132. Hoewel een derdenbeding ten gunste van de  opinionontvanger niet uitsluit dat 
belangenconflicten ten gunste van de cliënt van de opiniongever worden beslecht, maakt 
het de zaak er niet eenvoudiger op.95 Iets oplossen doet een derdenbeding ondertussen 

90 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/91. 
91 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/565.
92 Daarin verschilt de opdracht tot het geven van een third party opinion van de door Asser/Tjong Tjin 

Tai 7-IV 2014/91 gegeven voorbeelden van overeenkomsten van opdracht met een derdenbeding: 
opdrachten tot geneeskundige behandeling, pensioenvoorziening, kinderopvang en onderwijs.

93 Vgl. Van den Akker 2001, p. 162, die stelt dat “[e]en partijdige beroepsbeoefenaar […] bij tegenstrij-
digheid van belangen uit de aard der zaak de voorhand [dient] te geven aan de belangen van zijn 
opdrachtgever”.

94 Gedragsregel 7 lid 1 bepaalt: “De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of 
meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende 
ontwikkeling aannemelijk is.” In de praktijk zijn de cliënt van de opiniongever en de  opinionontvanger 
wederpartijen die weliswaar een gezamenlijk belang hebben – de totstandkoming van de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet – maar waarvan de belangen overigens uiteenlopen; zie echter nr. 64.

95 Een derdenbeding roept ook andere vragen op. Een eerste vraag is hoe ver het derdenbeding reikt: is 
het beperkt tot een recht op zorg, of omvat het ook een eigen recht de opinion te ontvangen? Beide is 
mogelijk; vgl. Du Perron 1999, p. 262. Een tweede vraag is wat de gevolgen zijn als de opinion gever 
tekortschiet in de nakoming van het derdenbeding: kunnen in dat geval de opinionontvanger en de 
cliënt zelfstandig alle rechten uitoefenen die de wet aan een tekortkoming verbindt of behoeven zij 
elkaars medewerking? Een derde, vergelijkbare, vraag is wat de gevolgen zijn als de opiniongever 
tekortschiet in de nakoming van een ander beding in de overeenkomst met de cliënt: kan in dat geval 
de cliënt nog zelfstandig alle tekortkomingsrechten uitoefenen? Een vierde vraag is wat de gevolgen zijn 
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niet. Ongeacht of de opinionontvanger-niet cliënt jegens de opinionontvanger een con-
tractueel recht op zorg heeft, moet worden vastgesteld wat de inhoud van de zorgplicht 
van de opiniongever is. Die vaststelling wordt niet eenvoudiger door de opinionontvan-
ger een eigen recht op zorg te geven. Als eenmaal is vastgesteld wat de zorgplicht van de 
opiniongever is, kan schending daarvan zonder problemen worden aangepakt met een 
vordering uit onrechtmatige daad. Een derdenbeding verbetert de positie van de opinion-
ontvanger op dit punt niet; vgl. nr. 123 en 305 e.v.96

75. Overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger. Door het geven en aanvaar-
den van een opinion, gaan de opiniongever en de opinionontvanger een verhouding aan. 
Die verhouding zou kunnen worden geduid als een overeenkomst. Die duiding is niet 
zonder grond. Een opinion pleegt naast het daarin vervatte oordeel contractuele bepalin-
gen te bevatten; zie nr. 214. Die bepalingen richten zich echter niet op de inhoud van de 
zorgplicht van de opiniongever. De verhouding tussen opiniongever en opinion ontvanger 
ook op dat punt als overeenkomst te duiden, stuit op bezwaren die vergelijkbaar zijn met 
de bezwaren tegen een derdenbeding ten gunste van de opinionontvanger; zie nr. 74. Een 
overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger-niet cliënt moet in beginsel wor-
telen in hun daarop gerichte wil (art.  6:213 jo. 3:33 BW). Dat de opinionontvanger die 
wil heeft gehad, is op zijn minst twijfelachtig. Dat de opiniongever de wil heeft gehad, is 
onaannemelijk.97 In het geval van een belangenconflict tussen zijn cliënt en de opinion-
ontvanger, zal de opiniongever het belang van de cliënt willen laten voorgaan; vgl. nr. 132. 
Een overeenkomst met de opinionontvanger bemoeilijkt dat. De overeenkomst tussen 
de opinion gever en de opinionontvanger zou zodanig moeten worden ingekleed, dat 
het belang van de cliënt zo nodig kan voorgaan. Een dergelijke afstemming vergt hoofd-
brekens. Dat wordt niet minder als de overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt 
enerzijds en de overeenkomst tussen de opiniongever en de opinionontvanger-niet  cliënt 
anderzijds zijn onderworpen aan verschillend recht. Een antwoord op de vraag welke zorg 
de opiniongever moet betrachten, biedt de weg van een overeenkomst ondertussen niet. 
Nog steeds moet worden vastgesteld wat de inhoud van de zorgplicht van de opinion-
gever is. Als dat eenmaal is gebeurd, kan schending daarvan zonder problemen worden 
aan gepakt met een vordering uit onrechtmatige daad. Ook een overeenkomst tussen 

als de cliënt tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst: kan in dat geval de opiniongever zijn 
tekortkomingsrechten ook jegens de opinionontvanger uitoefenen? Vgl. over dergelijke kwesties Asser/
Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/572-577. Een vijfde vraag is in hoeverre de rechten die de opinion-
ontvanger aan het derdenbeding ontleent door de overeenkomst worden begrensd: is, bijvoorbeeld, op 
de aansprakelijkheid van de opiniongever een in de overeenkomst mogelijk opgenomen aansprake-
lijkheidsbeperking van toepassing? Met behulp van redelijkheid en billijkheid kan op al deze vragen 
zonder twijfel een antwoord worden gevonden, maar enigszins gekunsteld is dat wel.

96 Ook Van den Akker 2001, p. 28-29, geeft voor de aansprakelijkheid van een opiniongever aan de weg 
van een onrechtmatige daad de voorkeur boven die van een derdenbeding. 

97 Vgl. Van den Akker 2001, p. 31, die het aannemen van een overeenkomst tussen een beroepsbeoefenaar 
en een ander dan zijn cliënt aanmerkt als “gewrongen omdat niet of nauwelijks een element van instem-
ming kan worden onderkend”. 
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opiniongever en opinionontvanger verbetert de positie van de opinionontvanger op dit 
punt niet; vgl. nr. 123 en 305 e.v.98

76. Zaakwaarneming. Zaakwaarneming is het zich (a) willens en wetens, (b) op rede-
lijke grond, (c) inlaten met eens anders belang, (d) zonder de bevoegdheid daartoe aan 
een rechtsverhouding (uit rechtshandeling of uit de wet) te ontlenen (art. 6:198 BW). Het 
geven van een opinion bevat de eerste drie van deze elementen. De opiniongever geeft 
zijn  opinion willens en weten – het element onder (a). De opiniongever geeft zijn  opinion 
omdat de opinionontvanger (door tussenkomst van de cliënt van de opiniongever; zie 
nr. 151) daarom heeft gevraagd, en dus op redelijke grond – het element onder (b).99 De 
opinion wordt gegeven in het belang van de opinionontvanger (zie nr.  192), waarmee 
de opiniongever zich aldus inlaat – het element onder (c). Toepassing van de zaakwaar-
nemingsregeling struikelt echter over de eis dat de zaakwaarnemer zijn bevoegdheid tot 
handelen niet aan een rechtsverhouding ontleent – het element onder (d). De rechtsver-
houding waaraan de opiniongever zijn bevoegdheid ontleent, is meestal de overeenkomst 
tussen de opinionontvanger en de cliënt van de opiniongever, die vergt dat een opinion 
wordt gegeven; vgl. nr. 151.100 Als, zeldzamer, een dergelijke overeenkomst ontbreekt, is 
de rechtsverhouding een andersoortige rechtsverhouding tussen de opinionvennoot-
schap en de opinionontvanger, waaraan verbonden is dat de opinion wordt gegeven. 
Denk aan bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) geregistreerde 
effecten, waaraan krachtens de Amerikaanse effectenwetgeving verbonden is dat daar-
over ten behoeve van beleggers als opinionontvangers een opinion wordt gegeven; zie 

98 Ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 58, menen dat tussen de opiniongever en de opinionontvanger-
niet cliënt (in beginsel) geen overeenkomst bestaat. Enigszins anders Nijnens 1996, p. 136-137, die 
oppert dat “[g]ezien het onderhandelingsspel tussen Opiniongever en Opinionvrager, dat soms kan 
leiden tot het ‘geven en nemen’ van meer gedetailleerde teksten van de af te geven Opinion, […] onder 
omstandigheden gesteld kan worden dat (gaandeweg) een overeenkomst tot stand is gekomen tussen 
de Opiniongever en de Opinionvrager. […] De overeenkomst bestaat hierin dat de Opiniongever zich 
verplicht de Opinion, in de vorm en met de inhoud zoals onderhandeld met de Opinionvrager, af te 
geven op de met de Opinionvrager afgesproken datum. De verplichting van de Opinionvrager bestaat 
erin dat hij de aldus afgegeven Opinion moet accepteren.” Deze benadering gaat voorbij aan de in nr. 75 
uiteengezette bezwaren. De suggestie van Nijnens lijkt mede te zijn ingegeven door de noodzaak een 
basis te vinden voor de contractuele bepalingen die een opinion pleegt te bevatten. Een overeenkomst 
omtrent die bepalingen kan echter ook los van een meer omvattende overeenkomst bestaan. 

99 De opiniongever kan zijn opinion ook geven omdat de wet een opinion eist. Zie het in nr. 76 gege-
ven voorbeeld van een opinion vereist bij registratie van effecten bij de Amerikaanse Securities and 
Exchange Commission (SEC). Omdat de wet een opinion zal eisen met het oog op het belang van de 
opinionontvanger, wordt ook in dat geval de opinion gegeven op redelijke grond. 

100 Art. 6:198 BW spreekt over “de bevoegdheid” tot belangenbehartiging. Te zeggen dat een opiniongever 
jegens de opinionontvanger-niet cliënt “de bevoegdheid” heeft, een opinion te geven, klinkt enigszins 
gewrongen. “Bevoegdheid” in art. 6:198 BW moet echter ruim worden uitgelegd. Het begrip omvat niet 
alleen gevallen waarin de zaakwaarnemer een handeling verricht waartoe hij buiten zaakwaarneming 
niet bevoegd zou zijn – denk aan het binnendringen van een huis om een brand te blussen – maar ook 
gevallen waarin de handeling op zichzelf aan geen enkele beperking onderhevig is – zoals het geven van 
een opinion. Alleen met een dergelijke ruime uitleg kan worden verklaard dat, bijvoorbeeld, de redder 
van een drenkeling zaakwaarnemer is; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/396.
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nr.  1097.101 De rechtsverhouding is weliswaar geen rechtstreekse rechtsverhouding tus-
sen de opiniongever en de opinionontvanger, maar dat eist de wet ook niet.102, 103 Dat de 
zaakwaar nemingsregeling aldus buiten toepassing blijft, is bevredigend. De regeling heeft 
het karakter van een vangnet. Zij kan om toepassing vragen in gevallen van belangen-
behartiging waarin een andere wettelijke regeling van de gevolgen daarvan ontbreekt.104 
De gevolgen van het geven van een gebrekkige third party opinion worden echter door de 
onrechtmatigedaadsregels bestreken. Die regels vertonen ook geen hiaat dat alleen door 
toepassing van de zaakwaarnemingsregels kan worden gevuld. De zaakwaarnemings-
regeling bevat aan de ene kant regels ter bescherming van de belanghebbende, en aan de 
andere kant regels ter bescherming van de zaakwaarnemer. De belanghebbende wordt 
beschermd door de regel dat de zaakwaarnemer bij de waarneming “nodige zorg” betracht 
(art. 6:199 lid 1 BW). De onrechtmatigedaadsregels eisen dat opiniongever “de zorg van een 
goed opiniongever” betracht; zie nr. 115 e.v. Beide normen – de “nodige zorg” en “de zorg 
van een goed opiniongever” – krijgen pas betekenis als zij worden ingevuld. Die invulling 
kan in beide gevallen op dezelfde wijze geschieden. Zo beschouwd biedt de zaakwaar-
nemingsregeling geen voordeel. De belanghebbende wordt voorts beschermd door de 
eis dat de zaakwaarnemer, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, 
een eenmaal begonnen waarneming voortzet (art.  6:199 lid 1 BW). Als bij toepassing 
van de zaakwaarnemingsregeling alleen het afgeven van de opinion als zaakwaarneming 
wordt beschouwd, is deze eis inhoudsloos. Het afgeven van de opinion is een eenmalige 
handeling, die niet kan worden voortgezet. Als ook het voorbereiden van de opinion als 

101 Een enkele wettelijke verplichting levert niet zonder meer een rechtsverhouding op die zaakwaar-
neming uitsluit; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/398. De verplichting om bij registratie 
van effecten bij de SEC een opinion te doen geven, is echter niet een “enkele wettelijke verplichting”. De 
verplichting vloeit voort uit de registratie van de betrokken effecten. Zij ligt daarmee besloten in een 
rechtsverhouding – de betrokken effecten – die de uitgevende instelling op zich genomen heeft. 

102 Enige rechtstreekse rechtsverhouding tussen opiniongever en opinionontvanger ontbreekt. Dat de 
 opiniongever door een gebrekkige opinion jegens de opinionontvanger mogelijk onrechtmatig handelt, 
levert geen rechtsverhouding op; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/397.

103 Het enkele feit dat een persoon handelt omdat een rechtsverhouding met een ander dan de belangheb-
bende hem daartoe verplicht, sluit zaakwaarneming niet uit; Parl. Gesch. Boek 6, p. 792. In het geval 
van de opiniongever is er echter meer dan het enkele feit van een dergelijk rechtsverhouding – de over-
eenkomst van opdracht tussen de opiniongever en zijn cliënt. Daarbovenop is er de rechtsverhouding 
tussen de wederpartij bij de rechtsverhouding die tot handelen verplicht enerzijds en de belangheb-
bende anderzijds – de overeenkomst tussen de cliënt van de opiniongever en de opinionontvanger. Een 
opiniongever die een opinion geeft, is net zo min een zaakwaarnemer als bijvoorbeeld een dakdekker-
werknemer die op bevel een lekkend dak herstelt na opdracht van de eigenaar aan zijn werkgever.

104 Schoordijk 1988, p. 12, acht de zaakwaarnemingsregeling strikt subsidiair. Vgl. over die subsidiariteit 
echter Schrage 2009/17-19.

Over opinions.indd   53 17-5-2016   15:01:23



Over opinions

54

onderdeel van de zaakwaarneming wordt genomen, zit de eis alleen maar in de weg.105, 106 
Of de opiniongever verplicht is de opinion te geven, wordt bepaald door de overeenkomst 
tussen de opiniongever en zijn cliënt. De opinionontvanger-niet cliënt heeft er jegens de 
opiniongever geen recht op dat de opiniongever een opinion geeft; zie nr. 151. De uitweg 
zou moeten komen van de redelijkheidstoets die in de eis is opgenomen: de opiniongever 
zou niet hoeven voortgaan met de voorbereiding van zijn opinion omdat dit niet redelij-
kerwijze van hem kan worden verlangd. De belanghebbende wordt tenslotte beschermd 
door de regel dat de zaakwaarnemer aan de belanghebbende verantwoording aflegt en, 
waar toepasselijk, rekening doet (art. 6:199 lid 2 BW). Die regel is in de verhouding tus-
sen opiniongever en opinionontvanger-niet cliënt zonder praktisch belang. De zaakwaar-
nemer wordt beschermd door de plicht van de belanghebbende om de zaakwaarnemer 
de schade te vergoeden die hij als gevolg van een behoorlijke waarneming heeft geleden 
(art. 6:200 lid 1 BW). Dat de opiniongever door het geven van de opinion schade lijdt, 
is echter slecht voorstelbaar. De zaakwaarnemer die heeft gehandeld in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf, wordt voorts beschermd doordat de belanghebbende hem voor 
zover dat redelijk is een vergoeding moet betalen (art. 6:200 lid 2 BW). De opiniongever 
handelt in de uitoefening van een beroep. De opiniongever wordt voor het geven van de 
opinion echter al betaald door zijn cliënt. Het is daarom niet nodig, en niet redelijk, dat 
hij ook nog eens kan aankloppen bij de opinionontvanger. De zaakwaarnemer wordt ten 
slotte beschermd door de regel dat hij, binnen de grenzen van een behoorlijke belangen-
behartiging, bevoegd is rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende 
(art. 6:201 BW). Die regel is tussen opiniongever en opinionontvanger-niet cliënt zonder 
belang.

77. Redelijkheid en billijkheid. De benadering dat tussen de opiniongever en de opinion-
ontvanger-niet cliënt een rechtsverhouding bestaat die voortvloeit uit de eisen van rede-
lijkheid en billijkheid, verdient evenmin steun. Ook deze benadering biedt geen voordelen 
boven een toetsing aan de onrechtmatigedaadsregels. Of de normatief bepaalde zorgplicht 
van de opiniongever het etiket “maatschappelijk betamelijk” of “redelijk en billijk” krijgt, 
is lood om oud ijzer. Een bezwaar van deze benadering is dat geen duidelijke verwijzings-
regel bestaat, die aangeeft welk recht op een verbintenis uit redelijkheid en billijkheid van 

105 De vraag hoe ruim de zaakwaarneming moet worden beschouwd – zonder of met de voorbereiding 
van de opinion – is slechts van belang voor de vraag wanneer de zaakwaarnemingsregels van toepas-
sing worden: op het moment dat de opiniongever zijn opinion afgeeft, of al op het moment dat hij met 
de voorbereiding daarvan begint. Waar, zoals uit nr. 76 blijkt, andere zaakwaarnemingsregels dan de 
regel dat de zaakwaarnemer de nodige zorg moet betrachten zonder belang zijn, is de vraag wanneer 
de zaakwaarneming begint echter overigens van praktische betekenis ontbloot. Zie over de eis dat de 
zaakwaarneming met de nodige zorg geschiedt, noot 106. 

106 Ook als alleen het afgeven van de opinion als zaakwaarneming wordt beschouwd, zal de “nodige zorg” 
die de zaakwaarnemer krachtens art.  6:199 BW bij de waarneming moet betrachten zich desalniet-
temin uitstrekken over de voorbereiding van de opinion. De nodige zorg zou vergen dat de afgegeven 
opinion vrij van gebreken is. Een opinion die niet met de vereiste zorg wordt voorbereid, is niet vrij van 
gebreken; vgl. nr. 304 e.v.
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toepassing is. Of de Rome II Verordening van toepassing is, is onduidelijk. Hoewel de 
verordening voorop stelt (art. 1 lid 1 Rome II Verordening) dat zij van toepassing is op 
“niet-contractuele verbintenissen in burgerlijke en in handelszaken”, en een breed toepas-
bare regeling voor alle niet-contractuele verbintenissen ook de bedoeling van de Europese 
Commissie lijkt te zijn geweest107, geeft de verordening alleen verwijzingsregels voor ver-
bintenissen uit onrechtmatige daad (hoofdstuk II) en uit ongerechtvaardigde verrijking, 
zaakwaarneming of precontractuele aansprakelijkheid (hoofdstuk III). Een vangnetbepa-
ling voor andere niet-contractuele verbintenissen is er niet. Uit de Rome II Verordening 
(overweging (11)) blijkt dat “niet-contractuele verbintenis” in de verordening autonoom 
moet worden uitgelegd. “Onrechtmatige daad” zou autonoom zo ruim kunnen worden 
uitgelegd dat de verordening ook toepasselijk is op verbintenissen uit redelijkheid en bil-
lijkheid. Zekerheid op dit punt, en daarmee zekerheid omtrent de verwijzingsregel voor 
verbintenissen uit redelijkheid en billijkheid, is er echter niet. Omdat opinions vaak wor-
den gegeven in internationale situaties, waarin de vraag welk recht van toepassing is zich 
al snel opdringt, is dat nogal een handicap.

78. Toepasselijk recht bij Nederlandsrechtelijke client opinion. Een opiniongever die 
een client opinion geeft, doet dat krachtens de met de cliënt gesloten overeenkomst. Een 
Nederlandse opiniongever zal veelal met zijn cliënt een overeenkomst hebben gesloten 
die een rechtskeuze bevat voor Nederlands recht. Als geen rechtskeuze is gemaakt, zal 
de overeenkomst doorgaans worden beheerst door Nederlands recht als het recht van de 
plaats waar de opiniongever kantoor houdt.

79. Toepasselijk recht: Rome I Verordening. Zie over de duiding van de rechtsverhouding 
tussen de opiniongever en de opinionontvanger-cliënt als overeenkomst nr. 62. Krachtens 
de Rome I Verordening (art. 3 lid 1) wordt die overeenkomst beheerst door het door de 
partijen gekozen recht. Veel opiniongevers zullen in de overeenkomst met hun cliënt een 
keuze voor Nederlands recht opnemen, al dan niet door verwijzing naar hun algemene 
voorwaarden waarin die rechtskeuze is verwerkt. Bij gebreke van een rechtskeuze wordt 
een dienstverleningsovereenkomst krachtens de Rome I Verordening (art. 4 lid 1 onder b) 
beheerst door het recht van de plaats waar de dienstverlener zijn gewone verblijfplaats 
heeft.108 Onder de Rome I Verordening (art. 19) ligt de gewone verblijfplaats van een in 
Nederland gevestigde opiniongever in de meeste gevallen in Nederland, zodat op de 

107 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to non-
contractual obligations (“Rome II”), COM(2003) 427 final, p. 8.

108 Tussen een bedrijfsjurist en zijn “cliënt” bestaat doorgaans geen dienstverleningsovereenkomst maar 
een arbeidsovereenkomst; zie nr. 133 (en voor uitzonderingen noot 214). Dat een bedrijfsjurist aan zijn 
werkgever een opinion geeft, is echter onwaarschijnlijk. Waar in dit boek over client opinions wordt 
geschreven, gaat het daarom over door een advocaat of notaris gegeven opinions; vgl. nr. 122.
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overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt ook zonder rechtskeuze Nederlands 
recht van toepassing is; zie echter nr. 81.109

80. Werkingsgebied Rome I Verordening. De Rome I Verordening geldt alleen in de EU 
(maar niet in Denemarken; overweging (46) Rome I Verordening).110 Als een geschil over 
de mogelijke gebreken in een opinion voor een rechter buiten de EU (of in Denemarken) 
moet worden uitgevochten, zal die rechter op de vraag door welk recht de overeenkomst 
tussen opiniongever en opinionontvanger wordt beheerst, zijn eigen internationaal pri-
vaatrecht toepassen. In het algemeen zal een rechtskeuze in die overeenkomst ook bui-
ten de EU (en in Denemarken) wel worden erkend. Ontbreekt een rechtskeuze, dan kan 
naar toepasselijk internationaal privaatrecht echter een ander dan het door de Rome I 
Verordening aangewezen recht van toepassing zijn. Daarin schuilt voor de opinionge-
ver een risico als de opinionontvanger de opiniongever voor de rechter van een niet-EU 
land daagt. Toepassing door die rechter van zijn eigen internationaal privaatrecht kan 
meebrengen dat een ander nationaal recht wordt toegepast dan het recht waarmee de opi-
niongever rekening heeft gehouden. Met dit risico zal de opiniongever die zijn praktijk wil 
blijven uitoefenen, echter moeten leven; vgl. nr. 71.

81. Uitzonderingen op toepasselijkheid Nederland recht. Uitzonderingen waarin op de 
rechtsverhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger-cliënt buitenlands recht 
van toepassing is, zijn niet uitgesloten. Als de opinion wordt gegeven door een buiten-
landse vestiging van een Nederlands advocatenkantoor, of door de Nederlandse vestiging 
van een buitenlands advocatenkantoor, geschiedt dat mogelijk op grond van een overeen-
komst waarin een rechtskeuze voor buitenlands recht is opgenomen. Als een rechtskeuze 
ontbreekt, geldt krachtens de Rome I Verordening (art. 4 lid 1 onder b) het recht van de 
plaats waar de opiniongever zijn gewone verblijfplaats heeft. Als een dienstverleningsover-
eenkomst wordt gesloten door een vestiging van een groter geheel, of de overeenkomst 
bepaalt dat zij moet worden uitgevoerd door een vestiging, wordt de plaats waar de ves-
tiging zich bevindt, beschouwd als de gewone verblijfplaats van de dienstverlener (art. 19 
lid 2 Rome I Verordening). In veel gevallen zal dat betekenen dat de overeenkomst met de 
opiniongever wordt beheerst door het recht van de plaats van de vestiging die de opinion 
geeft. Uitzonderingen zijn echter denkbaar, in het bijzonder als de opinionontvanger zijn 

109 Onder de Rome I Verordening is de gewone verblijfplaats van een rechtspersoon of vennootschap in 
beginsel de plaats van het hoofdbestuur (art. 19 lid 1 Rome I Verordening). Zie voor uitzonderingen op 
het beginsel nr. 81. 

110 De Rome I Verordening geldt niet in de landen buiten de EU die partij zijn bij de Overeenkomst inzake 
de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen). De Rome I Verordening gold 
aanvankelijk ook niet in het Verenigd Koninkrijk (zie overweging (45) Rome I Verordening). Dit is, 
op verzoek van het VK, rechtgezet bij Beschikking van de Commissie van 22 december 2008 over het 
verzoek van het Verenigd Koninkrijk om deel te nemen aan Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeen-
komst (Rome I) (2009/26/EG).
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overeenkomst heeft gesloten met het hoofdkantoor en de overeenkomst niet bepaalt dat zij 
op de betrokken vestiging zal worden uitgevoerd maar het kantoor daarvoor om wat voor 
reden dan ook zelf gekozen heeft. In dat geval is de gewone verblijfplaats van de opinion-
gever de plaats van het hoofdkantoor (art. 19 lid 1 Rome I Verordening).111

82. Ontbreken rechtskeuze. De vraag welk recht de rechtsverhouding tussen de opinion-
gever en de opinionontvanger-cliënt beheerst bij gebreke van een rechtskeuze in de 
overeenkomst tussen hen, is niet van groot praktisch belang. In Nederlandsrechtelijke 
opinions wordt in de meeste gevallen een rechtskeuze voor Nederlands recht gemaakt. Zie 
nader nr. 85 e.v.

83. Samenloop bij Nederlandsrechtelijke client opinion met aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad. Dat tussen de opiniongever en de opinionontvanger-cliënt een 
overeenkomst bestaat, sluit niet uit dat de opinionontvanger de opiniongever ter zake 
van een gebrekkige opinion kan aanspreken uit onrechtmatige daad. De onrechtmatige 
daad zal in het algemeen worden beheerst door het recht dat van toepassing is op de 
overeenkomst tussen de opiniongever en de opinionontvanger.

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

111 Krachtens art. 4 lid 3 Rome I Verordening geldt art. 4 lid 1 onder b niet als uit alle omstandig heden 
blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan dat waar de 
opinion gever zijn gewone verblijfplaats heeft. In dat geval wordt de overeenkomst beheerst door het 
recht van dat andere land. Als de overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger uitsluitend 
strekt tot het afgeven van de opinion, rijst de vraag of het recht waarop de opinion ziet een dergelijke 
nauwere band kan opleveren. Is dat het geval, dan wordt de overeenkomst op die grond beheerst door 
Nederlands recht. Als de overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger tot meer dan het 
afgeven van de opinion strekt, en dat meerdere geen band met Nederland heeft, zal de nauwere band 
echter weer worden doorbroken. Bevat de overeenkomst een rechtskeuze, dan mist art. 4 lid 3 Rome I 
Verordening toepassing; zie art. 4 lid 1 aanhef Rome I Verordening.

112 Of een bedrijfsjurist die zijn zorgplicht verzaakt, jegens zijn “cliënt” een onrechtmatige daad pleegt, 
kan in het midden blijven: een bedrijfsjurist geeft in de praktijk geen client opinions; zie nr. 122. 

113 Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 15.
114 Als de dader en de benadeelde ten tijde dat de schade optreedt hun gewone verblijfplaats in hetzelfde 

land hebben, is het recht van dat land van toepassing (art. 4 lid 2 Rome II Verordening).
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land van toepassing. Een kennelijk nauwere band kan berusten op een overeenkomst die 
nauw met de onrechtmatige daad samenhangt (art.  4 lid 3 Rome II Verordening). Het 
ligt voor de hand dat de overeenkomst tussen de opiniongever en de opinionontvanger-
cliënt en op grond waarvan de opiniongever zijn opinion geeft, een kennelijk nauwere 
band oplevert.115 Dat is mogelijk anders als het recht van die overeenkomst en het recht 
van de opinion niet samenvallen; vgl. nr. 81. De regels omtrent het op een onrechtmatige 
daad toepasselijke recht worden opzij gezet als de opiniongever en de opinionontvanger 
een rechtskeuze doen; zie nr. 85 e.v. Zie over onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor 
opinions ook nr. 68 e.v.

2.2 Rechts- en forumkeuze

85. Rechtskeuze – Nederlands recht. Opiniongever en opinionontvanger zijn er beide 
bij gebaat dat duidelijk is welk recht hun verhouding beheerst. Een rechtskeuze stelt dat 
buiten twijfel. Het gekozen recht zal het recht zijn waarop de opinion ziet. Voor een 
Nederlandsrechtelijke opinion is dat Nederlands recht.

86. Belang bij rechtskeuze. Een opinion kan haar doel alleen bereiken, als tussen 
 opiniongever en opinionontvanger geen misverstand bestaat over de zorg die de opinion-
gever bij het geven van zijn opinion moet betrachten.116 Bestaat een dergelijk misverstand 
wel, dan bestaat het risico dat de opinionontvanger aan de opinion meer geruststelling 
ontleent dan deze biedt. Welke zorg de opiniongever moet betrachten, wordt bepaald door 
het recht dat de verhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger beheerst; vgl. 
nr. 61 ev. Zo beschouwd hebben opiniongever en opinionontvanger er beide belang bij 
dat buiten twijfel is welk recht dat is. Dat is gewaarborgd als in de opinion een rechts-
keuze wordt opgenomen; zie echter nr. 93. Een opiniongever die in zijn opinion een rechts-
keuze opneemt, kiest meestal voor het recht waarop de opinion ziet; vgl. nr. 67. Voor een 
Nederlandsrechtelijke opinion is dat Nederlands recht.117

87. Noodzaak rechtskeuze. Een rechtskeuze in een Nederlandsrechtelijke opinion is 
onnodig als hoe dan ook buiten twijfel is dat Nederlands recht van toepassing is. Dat geldt 
bijvoorbeeld als de opinion wordt gegeven in een zuiver Nederlandse situatie – een in 

115 Vgl. art. 4 lid 3 Rome II Verordening, dat bepaalt dat een kennelijk nauwere band “met name [zou] kun-
nen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met de onrechtmatige daad samenhangende betrek-
king tussen de partijen, zoals een overeenkomst”. Zie over de nauwere band de in noot 86 bedoelde 
literatuur. 

116 Zie over dat doel nr. 191 e.v.
117 In Engeland wordt het opnemen van een rechtskeuze aanbevolen; London Report 2011, § 70. In de 

Verenigde Staten hebben opiniongevers “at least considered” in hun opinions een rechtskeuze op te 
nemen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 42, noot 32.
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Nederland kantoorhoudende opiniongever geeft een Nederlandsrechtelijke opinion aan 
een Nederlandse opinionontvanger zonder kans op schade buiten Nederland – of als de 
opiniongever de opinion geeft aan zijn cliënt en de overeenkomst tussen opiniongever 
en cliënt al een rechtskeuze voor Nederlands recht bevat. Een rechtskeuze in de opinion 
doet in dergelijke gevallen echter ook geen kwaad. In andere gevallen, waarin niet is uit-
gesloten dat ander recht toepasselijk is, is een rechtskeuze de weg om te bewerkstelligen 
dat desondanks steeds Nederlands recht van toepassing is; zie echter nr. 93. Voorbeelden 
zijn gevallen waarin de opiniongever een opinion geeft aan een buitenlandse opinionont-
vanger-niet cliënt, gevallen waarin tussen opiniongever en opinionontvanger-cliënt geen 
rechtskeuze is overeenkomen, en gevallen waarin de overeenkomst tussen opiniongever 
en opinionontvanger-cliënt is onderworpen aan buitenlands recht, bijvoorbeeld omdat 
de opinion wordt gegeven door een buitenlandse vestiging van een Nederlands kantoor 
of door de Nederlandse vestiging van een buitenlands kantoor; vgl. nr. 81. Als de over-
eenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger-cliënt is onderworpen aan buiten-
lands recht, leidt de rechtskeuze in de opinion ertoe dat die overeenkomst wordt gesplitst: 
voor zover de overeenkomst ziet op de opinion, wordt zij beheerst door Nederlands recht, 
voor het overige geldt het toepasselijke buitenlandse recht. De Rome I Verordening (art. 3 
lid 1) laat een dergelijke splitsing toe, ook als de rechtskeuze pas wordt gemaakt nadat de 
overeenkomst tussen opiniongever en opinionontvanger is gesloten (art. 3 lid 2 Rome I 
Verordening).

88. Totstandkoming rechtskeuze. Aan een rechtskeuze in een opinion is de opinion-
ontvanger gebonden. Als de opinionontvanger de opinion aanvaardt, komt omtrent de 
rechtskeuze tussen opiniongever en opinionontvanger een overeenkomst tot stand, die 
de opinionontvanger bindt.

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

118 Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 11-12, menen dat een rechtskeuze in een opinion ter zake van 
onrechtmatige daad waarschijnlijk niet werkt. Het boek dateert echter van voor de Rome II Verordening.
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Een opinion is geen keuzemenu waaruit naar believen onderdelen wel of niet kunnen wor-
den aanvaard.

90. Reikwijdte rechtskeuze. De reikwijdte van de in nr.  89 bedoelde overeenkomst is 
beperkt. Zij betreft alleen de rechtskeuze. Het gevolg van de overeenkomst is dat onrecht-
matigedaadsaansprakelijkheid van de opiniongever jegens de opinionontvanger ter zake 
van de opinion, wordt beheerst door het bij de overeenkomst gekozen recht (binnen de 
grenzen van de Rome II Verordening). Als de opinion een client opinion is, is het gevolg 
van de overeenkomst voorts dat de contractuele aansprakelijkheid van de opiniongever 
jegens de opinionontvanger-cliënt ter zake van de opinion door het gekozen recht wordt 
beheerst.119

91. Totstandkoming rechtskeuze. Een rechtskeuze moet uitdrukkelijk worden gemaakt, 
of voldoende duidelijk blijken uit de omstandigheden van het geval; aldus zowel de Rome 
I Verordening (art. 3 lid 1) als de Rome II Verordening (art. 14 lid 1) (met als verschil dat 
onder de Rome I Verordening de rechtskeuze ook kan blijken – mits duidelijk – uit de 
bepalingen van de overeenkomst). Omdat over de vraag wanneer een rechtskeuze vol-
doende duidelijk blijkt uit de omstandigheden kan worden getwist, doet een opinion-
gever er verstandig aan in zijn opinion een ondubbelzinnige rechtskeuze op te nemen; vgl. 
nr. 371 en 378 e.v. Voor zover de Rome I Verordening van toepassing is – als de opinion-
ontvanger de cliënt van de opiniongever is – wordt de geldigheid van de rechtskeuze 
binnen de in de Rome I Verordening gestelde grenzen beheerst door het gekozen recht 
(art. 10 lid 1 Rome I). De Rome II Verordening bepaalt niet welk recht op de rechtskeuze 
van toepassing is. Het ligt voor de hand dat de regels van de Rome I Verordening over-
eenkomstig moeten worden toegepast.120 Bij die toepassing is ook voor zover de Rome II 
Verordening van toepassing is – als de opinionontvanger niet de cliënt van de opinion-
gever is – de geldigheid van de rechtskeuze binnen de in de Rome II Verordening gestelde 
grenzen beheerst door het gekozen recht. Van groot praktisch belang is de kwestie niet. 
Een ondubbelzinnig gemaakte rechtskeuze zal alleen ongeldig kunnen zijn als hij tot 
stand is gekomen door een wilsgebrek – voor zover Nederlands recht van toepassing is: 
bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling (art. 3:44 en 6:228 BW). 
Dat bij een opinionontvanger een wilsgebrek heeft bestaan, is onwaarschijnlijk.

92. Geldigheid rechtskeuze. De vrijheid die de Rome II Verordening biedt om een rechts-
keuze te doen, is niet onbegrensd. De Rome II Verordening (art. 14 lid 1) eist dat de partijen 
bij de rechtskeuze beide “handelsactiviteiten” verrichten, en dat de rechtskeuze “vrijelijk 

119 Als de opinion een third party opinion is, bestaat tussen opiniongever en opinionontvanger geen over-
eenkomst; zie nr. 65 e.v. Van een contractuele aansprakelijkheid van de opiniongever jegens de opinion-
ontvanger is dan geen sprake. De overeenkomst ter zake van de rechtskeuze leidt daartoe ook niet.

120 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/1108.
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overeengekomen” is. Wat “handelsactiviteiten” zijn – in andere unietalen: een “kommer-
zielle Tätigkeit”, “commercial activity”, “activité commerciale” – is niet op voorhand dui-
delijk. De beperkingen die de Rome II Verordening aan de vrijheid van rechtskeuze stelt, 
strekken tot bescherming van “zwakke partijen” (overweging 31 Rome II Verordening). 
Zwakke partijen zijn in het bijzonder consumenten en werknemers.121 Deze strekking 
rechtvaardigt dat “handelsactiviteiten” ruim wordt opgevat, zodat advocaten handels-
activiteiten uitoefenen.122, 123 In de praktijk zal hetzelfde gelden voor opinionontvangers. 
De eis dat de rechtskeuze “vrijelijk overeengekomen” is, brengt mee dat de partijen de 
rechtskeuze hebben moeten kunnen beïnvloeden.124, 125 Die mogelijkheid tot beïnvloeding 
heeft de opinionontvanger. Hij ontvangt in de praktijk altijd een of meer concepten van 
de opinion. Over die concepten kan binnen grenzen worden onderhandeld; vgl. nr. 323. 
Dat, zo bezien, een in de opinion opgenomen rechtskeuze “vrijelijk overeengekomen” is, 
is daarom moeilijk te betwisten. Dat de opiniongever de rechtskeuze “standaard” opneemt 
in zijn opinions en mogelijk niet bereid is van de rechtskeuze af te stappen, maakt dat niet 
anders. Zo min als vrijelijk onderhandelen over een koop betekent dat de verkoper bereid 
moet zijn de vraagprijs te laten zakken, betekent vrijelijk onderhandelen over een opinion 
dat de opiniongever bereid moet zijn de rechtskeuze te laten schieten.

93. Erkenning rechtskeuze buiten de EU. De Rome I Verordening en de Rome II 
Verordening gelden alleen binnen de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken; 

121 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/1109. Vgl. ook Amended proposal for a European Parliament 
and Council Regulation on the law applicable to non-contractual obligations („Rome II“), COM(2006) 
83 final, p. 3, waaruit blijkt dat de bedoeling van de beperkingen is te voorkomen dat werknemers en 
consumenten worden gebonden aan „ill-thought-out“ rechtskeuzes.

122 Over de vraag of een notaris handelsactiviteiten verricht, is debat mogelijk. Een notaris is ondernemer, 
maar ook openbaar ambtenaar. Een vraag is of de werkzaamheden die een notaris als openbaar ambte-
naar verricht – lees werkzaamheden die hem bij wet zijn opgedragen of die hij verricht ter uitoefening 
van een hem door de wet toegekende bevoegdheid (vgl. art 2 lid 1 Wna) – handelsactiviteiten zijn. Het 
antwoord op die vraag kan hier in het midden blijven. Een notaris die een opinion geeft, handelt niet 
als openbaar ambtenaar. Een redelijke uitleg van “handelsactiviteit” vergt dat werkzaamheden die een 
notaris anders dan als openbaar ambtenaar verricht, handelsactiviteiten zijn.

123 Van een bedrijfsjurist kan bezwaarlijk worden gezegd dat hij een handelsactiviteit verricht. Mogelijk 
mogen echter, als een bedrijfsjurist een opinion geeft, de handelsactiviteiten van zijn werkgever aan 
hem worden toegerekend, zodat hij alsnog overeenkomstig art. 14 lid 1 Rome II Verordening in zijn 
opinion een rechtskeuze kan doen voor het op zijn opinion toepasselijke recht. Geeft een bedrijfsjurist 
zijn opinion in naam van zijn werkgever (zie nr. 17), dan stuit – aannemende dat de werkgever een 
handelsactiviteit verricht – een rechtskeuze niet op problemen.

124 Asser/Kramer & Verhangen 10-III 2015/1109. Vgl. Ook Amended proposal for a European Parliament 
and Council Regulation on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”), COM(2006) 
83 final, p. 3, waaruit blijkt dat de eis dat de rechtskeuze “vrijelijk overeengekomen” is, beoogt in 
“standard contracts” opgenomen rechtskeuzes buiten de deur te houden.

125 De voorwaarden dat de partijen bij de rechtskeuze handelsactiviteiten verrichten en dat zij de rechts-
keuze vrijelijk zijn overeengekomen, gelden niet als de rechtskeuze wordt gedaan nadat de schadever-
oorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan (art. 14 lid 1 onder a) Rome II Verordening). Dat een 
opinionontvanger achteraf, nadat de opinion is gegeven, met een rechtskeuze zal instemmen, ligt echter 
niet voor de hand.
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zie nr.  80 en 71). Een niet-Europese rechter die moet oordelen over een geschil tussen 
een opiniongever en een opinionontvanger zal zijn eigen verwijzingsregels toepassen. 
Een rechtskeuze tussen een opiniongever en een opinionontvanger-cliënt zal onder de 
meeste rechtsstelsels wel worden erkend. Of een rechtskeuze (ter zake van onrechtmatige 
daad of een vergelijkbare figuur naar buitenlands recht) tussen een opiniongever en een 
opinionontvanger-niet cliënt overal in de wereld wordt aanvaard, lijkt minder zeker.126 Als 
de opiniongever op dit punt zekerheid wil hebben, zal hij in de relevante landen navraag 
moeten doen. In de praktijk zullen opiniongevers zich die moeite wel zelden getroosten.

94. Uitlegvoorschrift – Nederlandsrechtelijke betekenis. Een rechtskeuze in een  opinion 
moet worden onderscheiden van een mededeling in een opinion dat de opinion moet wor-
den uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. Een dergelijke mededeling is een 
uitlegvoorschrift, dat verduidelijkt hoe de in de opinion gegeven oordelen en de daarin 
gebruikte begrippen en formuleringen moeten worden begrepen. De  opinionontvanger 
is aan de mededeling gebonden, ook zonder een daarop gerichte wil. Of een uitlegvoor-
schrift mede een rechtskeuze inhoudt, hangt af van de formulering ervan.

95. Vertaalproblemen. Nederlandse opinions worden in de praktijk gegeven in het 
Engels; zie nr. 56 e.v. Dat noopt de opiniongever ertoe zijn Nederlandsrechtelijke oordeel 
te vatten in een buitenlandse taal. Ook omdat het Engelse en Amerikaanse recht nogal 
verschillen van het Nederlandse recht (en ook onderling op punten uit elkaar lopen), is het 
vinden van accurate vertalingen van Nederlandse juridische begrippen en formulerin-
gen niet altijd eenvoudig. Het Nederlandse “beschikkingsbevoegdheid” kent bijvoorbeeld 
geen Engels equivalent; het wel gebruikte “title” is beperkter – het omvat niet gevallen 
van beschikkingsbevoegdheid die niet voortvloeien uit eigendom127 – en de ervaring leert 
dat Engelstaligen “power to dispose” nogal eens verwarren met “corporate power”.128 
“(Overheids)orgaan” lijkt evenmin rechtstreeks in het Engels te vertalen. “Governmental 
authority” is een behoorlijke keuze, maar de ervaring leert dat Engelstaligen nogal eens 
verlangen dat daarvan “governmental or regulatory authority” wordt gemaakt. Omgekeerd 
is het zo dat opinions, en in het bijzonder de opinionparagrafen, de formuleringen plegen 
te volgen die in Engelse en Amerikaanse opinions gebruikelijk zijn. Die formuleringen 
laten zich soms moeilijk in het Nederlands vertalen. Zo bestaat voor het begrip “corpo-
rate”, dat in opinions wordt gebruikt in samenstellingen als “corporate power” en “cor-
porate action”, geen goede Nederlandse vertaling.129 Het kan in het Nederlands alleen in 
een omschrijving van meer woorden worden gevat. Waar “overheidsorgaan” zich moeilijk 

126 Zie over de onzekerheid die op dit punt in de Verenigde Staten bestaat Symeonides, NIPR 2010, 
p. 202-203.

127 “Title” is volgens Black’s Law Dictionary “[T]he union of all elements (as ownership, possession, and 
custody) constituting the legal right to control and dispose of property”. 

128 Zie over “corporate power” nr. 534 e.v. en in het bijzonder nr. 536.
129 Zie echter nr. 538.
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in het Engels laat vertalen, is “regulatory authority” een begrip dat niet goed past in het 
Nederlandse juridische begrippenapparaat. Andere voorbeelden liggen voor het oprapen. 
De vertaalproblemen worden pregnanter als, zoals vaak het geval is, de opinionontvanger 
buitenlands is en, min of meer onvermijdelijk, de opinion leest met een buitenlandsrech-
telijke bril.

96. Uitleg van de opinion. De vertaalproblemen waartoe een opinion aanleiding kan 
geven, roepen de vraag op welk recht de uitleg van een opinion beheerst.130 Die vraag kan 
vanuit drie invalshoeken worden beschouwd. De eerste invalshoek is die van de opinion 
als oordeel. In een Nederlandsrechtelijke opinion is het oordeel van de opinion een oor-
deel over Nederlands recht. Het spreekt vanzelf dat dat oordeel zijn Nederlandsrechtelijke 
betekenis heeft. In zoverre moeten in een Nederlandsrechtelijke opinion gebruikte begrip-
pen en formuleringen worden uitgelegd naar Nederlands recht. De tweede invalshoek is 
die van de opinion als voorwerp van de zorgplicht van de opiniongever. Die zorgplicht 
kan worden beheerst door een ander recht dan het recht waarop de opinion ziet; vgl. 
nr. 65 e.v. Bij de bepaling van de omvang van de zorgplicht kan de uitleg van de opinion 
een rol spelen. Een voorbeeld is de no licences opinion. De betekenis van die opinion 
dat de opinionvennootschap “does not require any licence […] for […] its performance 
of the Agreement” (zie nr. 1031) hangt op het woord “for”. Naar Nederlands recht moet 
dat woord in de no licences opinion beperkt worden uitgelegd, zodat de no licences opi-
nion zich alleen uitstrekt over de handelingen waartoe de rechtsverhouding waarop 
de  opinion ziet, de opinionvennootschap rechtstreeks verplicht zie nr.  1034. Denkbaar 
is dat naar buitenlands recht “for” ruimer moet worden uitgelegd, zodat de no licences 
 opinion ook ziet op voorbereidingshandelingen die de opinionvennootschap moet ver-
richten om de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, te kunnen nakomen. Daar waar 
de uitleg van de opinion de inhoud van de zorgplicht mede bepaalt, zijn de twee niet 
goed te scheiden. De uitleg van de opinion bepaalt de zorgplicht (in het voorbeeld van 
de no licences opinion: “for” moet beperkt worden uitgelegd en daarom is de zorgplicht 
van de opiniongever beperkt) maar tegelijkertijd bepaalt de zorgplicht de uitleg van de 
opinion (in het voorbeeld: de zorgplicht van de opiniongever is beperkt en daarom moet 
“for” beperkt worden uitgelegd). Als de inhoud van de zorgplicht van een opiniongever 
die een Nederlandsrechtelijke opinion geeft, wordt beheerst door buitenlands recht, moet 
dat buitenlandse recht daarom in zoverre ook de uitleg van de opinion beheersen.131 De 
derde invalshoek is die van de opinion als overeenkomst. De opiniongever neemt in de 

130 De vraag naar het toepasselijk recht op de uitleg van een opinion kan ook rijzen waar vertaalproble-
men ontbreken. Vgl. de uiteenzetting in nr. 96 over de betekenis van het woord “for” in de no licences 
 opinion. Tot vertaalproblemen geeft dat woord geen aanleiding.

131 Toepassing van verschillend recht op de uitleg van de opinion en de inhoud van de zorgplicht zou een 
vorm van dépeçage zijn. Dépeçage is niet mogelijk als de toepasselijkheid van verschillend recht de 
logische samenhang verstoort die tussen verschillende onderdelen van een rechtsverhouding bestaat; 
Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/774.
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opinion een aantal contractuele bepalingen op (zie nr. 214). De uitleg van die bepalingen 
wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op de betrokken bepalingen (art. 12 
lid 1 aanhef en onder a) Rome I Verordening).

97. Voorkomen uitlegproblemen oordeel – vermelding Nederlandse begrippen. Om pro-
blemen bij de uitleg van zijn oordeel zo veel mogelijk te voorkomen, doet de opiniongever 
er verstandig aan in zijn opinion zo dicht mogelijk bij het Nederlandse juridische spraak-
gebruik te blijven. Als een-op-een vertalen niet mogelijk is, moet worden gezocht naar 
een Nederlandse omschrijving van het Engelse begrip of de Engelse formulering, die naar 
Nederlands recht betekenis heeft, zodat bij vertaling naar het Nederlands duidelijk is wat 
met het begrip of de formulering wordt bedoeld. Als een buitenlandse opinionontvanger 
erop aandringt dat de opiniongever een formulering gebruikt die de opinionontvanger 
naar zijn eigen recht bekend voorkomt, maar waarvan de opiniongever de betekenis naar 
Nederlands recht onduidelijk acht, moet de opiniongever kiezen voor een andere formu-
lering die hij wel duidelijk acht.132 Een mogelijkheid om buiten twijfel te stellen dat een in 
de opinion gebruikt begrip naar Nederlands recht een specifieke betekenis heeft, is ach-
ter de Engelse vertaling tussen haken het Nederlandse begrip te vermelden. Bijvoorbeeld: 
“The Company has the power (beschikkingsbevoegdheid) to create the Pledge”. Een der-
gelijke vermelding is in het bijzonder zinvol als van een Nederlands begrip geen eendui-
dige vertaling bestaat. De vermelding is gebruikelijk bij verwijzing naar Nederlandse 
wetten. Bijvoorbeeld: “the Civil Code (Burgerlijk Wetboek)”; of: “the Financial Markets 
Supervision Act (Wet op het financieel toezicht)”. De vermelding dient echter slechts als 
waarschuwing. Het achterwege laten ervan brengt niet mee dat het betrokken Engelse 
begrip anders moet worden uitgelegd dan in een Nederlandse context juist is.133, 134

98. “Opinion to be construed in accordance with Dutch law”. Het is gebruikelijk dat de 
opiniongever in zijn opinion een tekst opneemt met de strekking dat “This opinion is 
to be construed in accordance with Dutch law”; vgl. nr.  371 e.v. Een dergelijke tekst is 
ten minste een uitlegvoorschrift voor het in de opinion opgenomen oordeel; vgl. de in 
nr. 96 als eerste genoemde invalshoek. Als uitlegvoorschrift wijst de tekst erop dat de in 
het oordeel opgenomen woorden en formuleringen hun Nederlandsrechtelijke betekenis 

132 Zie over het gebruik van Engelse terminologie in Nederlandsrechtelijke opinions Nijnens 1996, p. 41 
e.v.

133 Nijnens 1996, p. 141, stelt dat in een opinion die geen uitlegvoorschrift (zie nr.  98 e.v.) bevat, 
Nederlandsrechtelijke begrippen in een opinion zo veel mogelijk in het Nederlands moeten worden 
opgenomen. Vgl. over het vermelden van Nederlandse vertalingen ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, 
p. 942.

134 Nijnens 1996, p. 141, stelt dat de opiniongever zich ervan moet vergewissen of de opinionontvanger de 
in de opinion gebruikte Engelse begrippen begrijpt zoals de opiniongever ze heeft bedoeld. Dat kan 
juist zijn als de opinion een client opinion is, die de opiniongever geeft aan zijn cliënt; vgl. nr. 190. Het 
is onjuist als de opinion een third party opinion is, die de opiniongever geeft aan een ander dan zijn 
cliënt; vgl. nr. 188. 
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hebben. Omdat dat vanzelf spreekt (zie nr. 96), is de tekst in zoverre overbodig. Hij kan 
desalniettemin nuttig zijn. Dat geldt in het bijzonder als de opinionontvanger buitenlands 
is. In dat geval scherpt de tekst de opinionontvanger in dat woorden en formuleringen in 
de opinion een andere betekenis kunnen hebben dan de opinionontvanger met zijn bui-
tenlandse bril mogelijk zou aannemen. Een vraag is of de tekst ook een uitlegvoorschrift 
kan zijn ter bepaling van de zorgplicht van de opiniongever en ter bepaling van de inhoud 
van de in de opinion opgenomen contractuele bepalingen; vgl. de in nr. 96 als tweede en 
derde genoemde invalshoeken. Wil de tekst dat zijn, dan moet hij een rechtskeuze voor 
Nederlands recht inhouden, die meebrengt dat zorgplicht en contractuele bepalingen door 
Nederlands recht worden beheerst. Het is twijfelachtig of de tekst dat doet. De Rome I 
Verordening en de Rome II Verordening eisen dat een rechtskeuze uitdrukkelijk wordt 
gemaakt, of voldoende duidelijk blijkt uit de omstandigheden van het geval; zie nr. 91. 
Omdat de tekst spreekt over “construed” – uitgelegd – (en niet over “governed” – beheerst; 
vgl. nr. 99) kan hij net zo goed een uitlegvoorschrift omtrent het in de opinion opgenomen 
oordeel zijn, als een rechtskeuze met een bredere werking. Hoewel andere omstandig-
heden in de richting van een rechtskeuze wijzen – de opinion ziet op Nederlands recht; 
zij wordt gegeven door een Nederlandse opiniongever (althans door de Nederlandse vesti-
ging van een internationale opiniongever); Nederlandse opinions bevatten doorgaans een 
rechtskeuze voor Nederlands recht – kan zo beschouwd moeilijk worden volgehouden dat 
uit de tekst van een rechtskeuze “voldoende duidelijk” blijkt.

99. “Opinion governed by Dutch law”. Het komt voor dat een opinion zegt dat 
“this  opinion is governed by Dutch law”. Het ligt in de rede in deze tekst een rechtskeuze 
te lezen, die meebrengt dat de zorgplicht van de opiniongever en de in de opinion opge-
nomen contractuele bepalingen worden beheerst door Nederlands recht. Draaipunt is het 
woord “governed” – beheerst (in plaats van “construed” – uitgelegd; vgl. nr. 98). In aan-
merking genomen dat de opinion ziet op Nederlands recht en wordt gegeven door een 
Nederlandse opiniongever (althans door de Nederlandse vestiging van een internationale 
opiniongever) en dat Nederlandse opinions doorgaans een rechtskeuze voor Nederlands 
recht bevatten, blijkt uit de tekst wel dat hij als rechtskeuze is bedoeld. De tekst voldoet 
daarmee aan de eis van de Rome I Verordening en de Rome II Verordening dat een rechts-
keuze uitdrukkelijk wordt gemaakt, of voldoende duidelijk blijkt uit de omstandig heden 
van het geval; zie nr.  91. De tekst is ondertussen wel onbeholpen. De opinion is geen 
rechtsverhouding waarop enig recht van toepassing is; de opinion wordt gegeven binnen 
een contractueel of niet-contractueel kader, en op dat kader is een recht van toepassing; 
zie nr. 61 e.v. De tekst zegt echter dat “this opinion”, en niet het kader, is onderworpen aan 
Nederlands recht. Om misverstanden te voorkomen doet de opiniongever die een rechts-
keuze wil doen, er verstandig aan te kiezen voor een duidelijke formulering; zie nr. 371.
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100. Forumkeuze – Nederlandse rechter. Naast een rechtskeuze voor Nederlands recht 
neemt een Nederlandse opiniongever in zijn opinion soms ook een forumkeuze op voor 
de Nederlandse rechter. Daarvoor bestaan goede redenen.

101. Wenselijkheid forumkeuze. Dat, als in een opinion een rechtskeuze voor Nederlands 
recht is gemaakt, een bijbehorende forumkeuze voor de Nederlandse rechter in de rede 
ligt, behoeft weinig betoog. De Nederlandse rechter kan zelfstandig beoordelen hoe het 
Nederlandse recht luidt. Een buitenlandse rechter is onvermijdelijk aangewezen op een 
deskundigenbericht. Omdat deskundigen nogal eens van mening verschillen, is de uit-
komst van een procedure over Nederlands recht voor een buitenlandse rechter altijd 
enigszins een loterij.135

102. Verzet tegen forumkeuze. Het komt voor dat een opinionontvanger een rechts-
keuze voor Nederlands recht aanvaardt, maar zich verzet tegen een forumkeuze voor de 
Nederlandse rechter. De rechtvaardiging is doorgaans dat de opinionontvanger door der-
den genoopt kan worden buiten Nederland te procederen over kwesties waarover in de 
opinion een oordeel is gegeven. De opinionontvanger wil dan de mogelijkheid hebben 
de opiniongever in de buitenlandse procedure te betrekken. Een voorbeeld kan zijn een 
geval waarin een bank die een emissie van obligaties heeft begeleid, door obligatiehouders 
wordt aangesproken omdat uit het emissieprospectus onvoldoende duidelijk blijkt van 
het risico dat de garantie die een Nederlandse dochtermaatschappij van de uitgevende 
instelling op de obligaties heeft verstrekt door de curator van die dochtermaatschappij 
wordt vernietigd omdat zij paulianeus is (art. 42 Fw). De bank zou de opiniongever in de 
procedure kunnen willen betrekken op de grond dat van het paulianarisico uit de opinion 
niet duidelijk blijkt. Krachtig is deze rechtvaardiging niet: de vraag of het prospectus de 
vereiste duidelijkheid biedt, is een andere dan de vraag of de opinion dat doet en, als de 
opinion de vereiste duidelijkheid niet biedt, is de vraag of de bank zich achter de opinion 
kan verschuilen een andere dan de vraag of de opiniongever uit hoofde van de onduide-
lijkheid aansprakelijk is. Op de verschillende vragen zal vaak ook verschillend recht van 
toepassing zijn. Het belang van de bank lijkt vooral te zijn dat hij niet genoodzaakt is over 
verbonden vragen voor twee rechters te procederen. Dat belang is mager als het wordt 
afgezet tegen het belang van de opiniongever dat de kwaliteit van zijn werk wordt getoetst 
door een rechter die verstand heeft van het toepasselijke recht.136

135 Ook in de Verenigde Staten hebben opiniongevers “at least considered” in hun opinions een forum-
keuze (of een keuze voor arbitrage) op te nemen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 42, noot 32.

136 Als de opiniongever een internationaal advocatenkantoor is dat over de rechtsverhouding opinions 
naar verschillend recht geeft, rechtvaardigt de opinionontvanger zijn verzet tegen een forumkeuze ook 
wel met een beroep op het internationale karakter van de rechtsverhouding met de opiniongever. Over 
die rechtsverhouding wil de opinionontvanger kunnen procederen bij één rechter, ook als er vragen van 
verschillend recht aan de orde zijn.
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103. Totstandkoming forumkeuze. Aan een forumkeuze in een opinion is de opinion-
ontvanger gebonden. De opinion is de daarvoor vereiste schriftelijke overeenkomst, of 
schriftelijke bevestiging van een mondelinge overeenkomst.

104. Totstandkoming forumkeuze. De geldigheid van een forumkeuze voor de Nederlands 
rechter wordt beheerst door de EEX-Verordening.137,  138 Krachtens de EEX-Verordening 
(art. 25 lid 1 onder a)) is een forumkeuze geldig als hij “bij een schriftelijke overeenkomst” 
is gemaakt. Een schriftelijke overeenkomst vergt niet een door beide partijen ondertekend 
geschrift. Voldoende is dat de instemming van elke partij uit een geschrift blijkt.139 De 
instemming van de opiniongever met de forumkeuze in de opinion blijkt uit de opinion, 
met daaronder de handtekening van de opiniongever. De instemming van de opinion-
ontvanger blijkt uit zijn bevestiging dat het hem voorgelegde laatste concept van de 
 opinion aan zijn eisen voldoet. In de praktijk heeft die bevestiging de vorm van een e-mail 
aan de opinionontvanger met de inhoud dat de opinion “in agreed form” is. Voor de EEX-
Verordening is een bevestiging per e-mail voldoende (vgl. art. 25 lid 2 EEX-Verordening). 
Er kunnen echter complicaties zijn.

105. Geen schriftelijke overeenkomst. Een eerste complicatie treedt op als een schriftelijke 
bevestiging dat de opinion “in agreed form” is, ontbreekt. In dat geval is de forumkeuze 
desondanks geldig, als hij een van de drie andere door de EEX-Verordening toegelaten 
vormen heeft. De meest kansrijke eerste vorm is die van een forumkeuze die is gemaakt in 
een in (a) een tak van internationale handel, (b) algemeen bekende (c) gebruikelijke vorm 
(d) die de partijen bij de forumkeuze kennen of behoren te kennen (art. 25 lid 1 onder 
c) EEX-Verordening).140 “internationale handel” – de eis onder (a) – is een ruim begrip: 
ook dienstverlening door vrijeberoepsbeoefenaars valt eronder.141 Het lijkt bezwaarlijk de 
opinionpraktijk als zodanig aan te merken als “tak” van internationale handel. Delen van 
de financiële sector waarin opinions gebruikelijk zijn – in het bijzonder de werelden van 

137 De EEX-Verordening is slechts van toepassing in zaken met een internationaal karakter. Dat karakter 
ontbreekt als, bij een keuze voor de Nederlandse rechter, opiniongever en opinionontvanger beide hun 
woonplaats in Nederland hebben; Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, aanhef EEX-Vo, aant. 3. 
Als de forumkeuze bepaalt dat “de Nederlandse rechter” bevoegd is, is hij in dat geval echter over-
bodig. Omdat de gedaagde – in de praktijk: de opiniongever – zijn woonplaats in Nederland heeft, is 
de Nederlandse rechter hoe dan ook bevoegd (art. 2 Rv). Als de forumkeuze een bepaalde Nederlandse 
rechter als bevoegd aanwijst, bijvoorbeeld “de rechtbank in Amsterdam”, is die aanwijzing geldig 
(art. 108 Rv; de opinion is het “geschrift’ waarmee krachtens art. 108 lid 3 Rv de forumkeuze moet wor-
den bewezen – vgl. nr. 874). Als opiniongever en opinionontvanger hun woonplaats in dezelfde andere 
lidstaat dan Nederland hebben, is aan het internationaliteitsvereiste voldaan; Vlas, in: GS Burgerlijke 
Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 5. Te denken is aan een Engels advocatenkantoor dat vanuit zijn 
Engelse kantoor een Nederlandsrechtelijke opinion geeft aan een Engelse opinionontvanger.

138 Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 11-12, menen dat een forumkeuze in een opinion ter zake van 
onrechtmatige daad waarschijnlijk niet werkt. Waarom dat zo zou zijn, wordt niet uitgelegd.

139 HvJEG 19 juni 1984, ECLI:NL:XX:1984:AC8444, NJ 1984/735 en Kuypers 2008, p. 299.
140 Zie over art. 23 lid 1 onder c) Kuypers 2008, p. 345-366.
141 Kuypers 2008, p. 349-351.
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bancaire financiering en effectenemissies – kunnen wel als tak van internationale handel 
worden beschouwd. Opiniongevers en opinionontvangers zijn in die praktijk werkzaam. 
Het is algemeen bekend – de eis onder (b) – dat als opiniongever en opinionontvanger 
een forumkeuze overeenkomen, dat gebruikelijk – de eis onder (c) – geschiedt in de door 
de opiniongever ondertekende opinion, die door de opinionontvanger wordt aanvaard.142 
Opinionontvangers – doorgaans door de opinionwol geverfd – kennen in de meeste geval-
len dat gebruik – de eis onder (d). Als zij het niet kennen, mag worden verwacht dat zij 
zich, al dan niet door raadpleging van een ter zake kundig juridisch adviseur, van het 
 opiniongebruik op de hoogte stellen (vgl. nr. 220) zodat zij het gebruik behoren te ken-
nen – ook de eis onder (d). Aan de eisen die de EEX-Verordening aan de totstandkoming 
van een forumkeuze in deze vorm stelt, is in het algemeen dus voldaan.143, 144 Alleen als 
een opinion buiten de financiële sector wordt gegeven, in een omgeving die niet als “tak 
van internationale handel” kan worden beschouwd, biedt de EEX-Verordening hier geen 
uitweg. Een mogelijke tweede vorm is die van een forumkeuze die is gemaakt in “een vorm 
die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn gewor-
den” (art. 25 lid 1 onder b) EEX-Verordening). Die vorm vergt dat de opiniongever aan 
de betrokken opinionontvanger een opinion geeft waarin de forumkeuze is opgenomen. 
Een mogelijke derde vorm is die van een mondeling bevestigde schriftelijke overeenkomst 
omtrent de forumkeuze (art. 25 lid 1 onder a) EEX-Verordening). De mondelinge overeen-
komst moet “uitdrukkelijk” op de forumkeuze zien. Het is niet vereist dat de schriftelijke 
bevestiging door beide partijen wordt getekend; voldoende is een van één partij afkomstige 
schriftelijke bevestiging waartegen door de andere partij geen bezwaar is gemaakt.145 Deze 
vorm zou uitkomst kunnen bieden als de bevestiging dat de opinion “in agreed form” 
is, mondeling wordt gegeven, bijvoorbeeld per telefoon. Of de aldus gesloten mondelinge 
overeenkomst “uitdrukkelijk” op de forumkeuze ziet, zal van geval tot geval verschillen.

106. Overeenkomst door tussenkomst juridisch adviseur. Een tweede complicatie treedt op 
als de bevestiging dat de opinion “in agreed form” is, niet door de opinionontvanger zelf 

142 Een gebruik is er als de deelnemers in de tak van handel bij het sluiten van een bepaald soort over-
eenkomsten “doorgaans en regelmatig” een bepaalde handelwijze volgen; HvJEG 16 maart 1999, 
ECLI:NL:XX:1999:AD3027, NJ 2001/116.

143 Zie voor voorbeelden van gevallen van een gebruikelijke vorm in verschillende takken van handel 
Kuypers 2008, p. 365-366. De voorbeelden wekken de indruk dat een gebruikelijke vorm vrij eenvoudig 
wordt aangenomen. 

144 Dat langs de weg van het gebruik ten aanzien van een opinion een forumkeuze tot stand kan komen, 
lijkt ook redelijk. Doel van de vormvereisten is te waarborgen dat tussen partijen over de forumkeuze 
daadwerkelijk wilsovereenstemming bestaat, in het bijzonder met het oog op het belang van de zwakste 
partij; HvJEG 20 februari 1997, ECLI:NL:XX:1997:AD2692, NJ 1998/565. De opinionontvanger kan 
doorgaans bezwaarlijk worden beschouwd als de zwakste partij. Juist omdat de forumkeuze is opgeno-
men in datgene waar het de opinionontvanger om gaat – de opinion – is moeilijk vol te houden dat hij 
door de opinion te aanvaarden niet mede de forumkeuze aanvaardt.

145 HvJEG 19 juni 1984, ECLI:NL:XX:1984:AC8444, NJ 1984/735 en 11 juli 1985, ECLI:NL:XX:1985:AC2063, 
NJ 1986/602. Zie ook Kuypers 2008, p. 313.
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maar door zijn juridisch adviseur is gegeven. Dat is in de praktijk gebruikelijk. Omdat de 
instemming een rechtshandeling is, kan de juridisch adviseur haar alleen in naam van de 
opinionontvanger geven, als hij daarvoor een voldoende volmacht heeft. In het algemeen 
zal de opiniongever ervan mogen uitgaan dat een voldoende volmacht bestaat.146

107. Materiële geldigheidseisen. De formele geldigheid van een forumkeuze wordt bepaald 
door de EEX-Verordening zelf; vgl. nr. 104 e.v. De materiële geldigheid wordt bepaald door 
het recht dat krachtens het internationaal privaatrecht van de gekozen rechter de forum-
keuze beheerst (art.  25 lid 1 jo. overweging (20) EEX-Verordening).147 Bij een forum-
keuze voor de Nederlandse rechter zal naar Nederlands internationaal privaatrecht de 
forumkeuze nagenoeg altijd worden beheerst door Nederlands recht; vgl. nr. 872 e.v. Naar 
Nederlands recht is een forumkeuze alleen materieel ongeldig als hij tot is stand geko-
men door een wilsgebrek – bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling 
(art. 3:44 en 6:228 BW). Mocht buitenlands recht van toepassing zijn, dan zal hetzelfde 
gelden. Van groot praktisch belang is dit allemaal niet. Dat bij een opinion ontvanger een 
wilsgebrek heeft bestaan, is hoogst onwaarschijnlijk; vgl. nr. 91.

108. Erkenning forumkeuze buiten de EU. Net als de Rome I Verordening en de Rome II 
Verordening geldt de EEX-Verordening alleen binnen de Europese Unie.148 Een niet- 
Europese rechter die moet oordelen over de geldigheid van een forumkeuze in een  opinion, 
zal zijn eigen verwijzingsregels toepassen. Een forumkeuze tussen een opiniongever en 
een opinionontvanger-cliënt zal onder de meeste rechtsstelsels wel worden erkend. Of een 
forumkeuze (ter zake van onrechtmatige daad of een vergelijkbare figuur naar buitenlands 

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

147 De EEX-Verordening stelt zelf de materiële eis dat een forumkeuze moet zien op “een bepaalde rechts-
betrekking”. Aan die eis is in het geval van een forumkeuze in een opinion voldaan; vgl. nr. 872.

148 Zie over de bijzondere positie van Denemarken noot 1400.
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recht) tussen een opiniongever en een opinionontvanger-niet cliënt overal in de wereld 
wordt aanvaard, lijkt minder zeker. De opiniongever zal met deze onzekerheid moeten 
leven; vgl. nr. 71.

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

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

149 Advocatenkantoren met een opinionpraktijk van betekenis zijn in dit boek: Allen & Overy, De Brauw 
Blackstone Westbroek, Clifford Chance, Freshfields, Linklaters, Loyens Loeff, NautaDutilh en Stibbe. 
Zie omtrent deze selectie noot 291.

150 Het is de vraag of dat verzet redelijk is. Het bedrag dat de opiniongever aan een opinion verdient 
– meestal enkele duizenden euro’s – staat in geen verhouding tot het financiële belang dat is gemoeid 
met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet – vaak honderden miljoenen euro’s; vgl. nr.  164. 
Opiniongevers plegen een aansprakelijkheidsverzekering te hebben die dekking biedt tot een substan-
tieel bedrag. Dat biedt opinionontvangers dienovereenkomstig verhaal. Aansprakelijkheid boven het 
bedrag van de verzekeringsdekking zal een opiniongever meestal niet kunnen dragen. Zij zal al snel 
leiden tot de ondergang van de opiniongever. Daarmee is de opinionontvanger niet geholpen. Andere 
cliënten van de opiniongever kunnen door een ondergang onmiddellijk en aanzienlijk in hun belangen 
worden geschaad. Voor die schade zullen zij geen verhaal meer vinden. Dat, zoals in de praktijk wel 
wordt aangevoerd, onbeperkte aansprakelijkheid de opiniongever ertoe aanzet zijn werk goed te doen, 
is niet aannemelijk. Voor zover een opiniongever al een prikkel nodig heeft om goed werk te leveren, 
leveren de gevolgen waartoe een gebrekkige opinion kan leiden – aansprakelijkheidsprocedures, repu-
tatieschade, betaling eigen risico – ook zonder onbeperkte aansprakelijkheid al voldoende stimulans op 
om ervoor te zorgen dat de opinion vrij van gebreken is; vgl. noot 300. 

151 In de Verenigde Staten is beperking van aansprakelijkheid voor gebreken in client opinions in het alge-
meen niet toegelaten. Beroepsregels staan daaraan in de weg. Beperking van aansprakelijkheid voor 
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111. Bezwaren bij third party opinion. Als de opiniongever een third party opinion geeft, 
dus aan een ander dan zijn cliënt, is de toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden 
niet vrij van bezwaren. Algemene voorwaarden plegen geschreven te zijn met het oog op 
de relatie tussen de opiniongever en zijn cliënt. De toepassing van zo geschreven algemene 
voorwaarden op de relatie tussen de opiniongever en een niet-cliënt kan tot hoofdbrekens 
leiden.152 Toepasselijkverklaring van dergelijke algemene voorwaarden kan ook onduide-
lijkheid scheppen over de aard van de relatie tussen de opiniongever en de opinionontvan-
ger-niet cliënt. Daarbij is niemand gebaat; vgl. nr. 75.

112. Totstandkoming toepasselijkverklaring. Waar in een opinion algemene voorwaarden 
van toepassing worden verklaard, is de analyse omtrent de geldigheid van een rechtskeuze 
van overeenkomstige toepassing: door de opinion te aanvaarden, aanvaardt de opinion-
ontvanger mede de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden; vgl. nr. 89 e.v. Of de 
opinionontvanger de algemene voorwaarden heeft ontvangen, doet niet ter zake (vgl. 
art. 6:232 BW). Zie voor het geval dat de opiniongever geen forumkeuze opneemt in zijn 
opinion, maar voor de forumkeuze vertrouwt op zijn algemene voorwaarden, nr.  113. 
Op de regeling omtrent vernietiging van algemene voorwaarden (art. 6:233 BW) zal de 
 opinionontvanger zich zelden kunnen beroepen. De opiniongever geeft zijn opinion in de 
uitoefening van een beroep en de opinionontvanger treedt doorgaans op in de uitoefening 
van een beroep (bijvoorbeeld als de opinionontvanger zelf een advocaat is153) of bedrijf (in 
andere gevallen), zodat als de opinionontvanger buiten Nederland gevestigd is, de ver-
nietigingsregeling niet van toepassing is (art. 6:247 lid 2 BW). Als de opinionontvanger 
in Nederland gevestigd is, zal hij meestal (a) een rechtspersoon zijn die zijn jaarrekening 
openbaar gemaakt of dat niet heeft gedaan omdat art. 2:403 BW op hem van toepassing is, 
of (b) meer dan 50 werknemers hebben, zodat hij op de vernietigingsregeling geen beroep 
kan doen (art. 6:235 lid 1 BW). De regel die partijen met meer dan 50 werknemers een 
beroep op de vernietigingsregeling ontzegt, zal ook de meeste overheidsorganen buiten de 
regeling brengen.

113. Rechts- en forumkeuze in algemene voorwaarden. Het is denkbaar dat de opinion-
gever in zijn opinion geen rechtskeuze voor Nederlands recht opneemt, maar daarin wel 
verwijst naar algemene voorwaarden waarin een dergelijke rechtskeuze is opgenomen. 
Voor zover de rechtsverhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger berust 
op overeenkomst (zie nr. 78 e.v.) is in dat geval de opinionontvanger, als hij de opinion 
aanvaardt, ook aan die rechtskeuze gebonden.154 Of de rechtskeuze ook werkt voor zover 
de rechtsverhouding voortvloeit uit onrechtmatige daad (vgl. nr.  68 en 84) is onzeker. 

gebreken in third party opinions is wel toegestaan, maar komt desalnietteming weinig voor; Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 42, noot 32.

152 Een bespreking van mogelijke problemen valt buiten het bestek van dit boek. 
153 Opinions met een advocaat als opinionontvanger zijn zeldzaam, maar niet onvoorstelbaar; zie noot 11. 
154 Vgl. Vonken, in: GS Verbintenissenrecht, art. 3 EVO, aant. 2.2.1. 
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Mogelijk staat de eis dat een rechtskeuze ter zake van onrechtmatige daad “vrijelijk over-
eengekomen” is, daaraan in de weg.155 Zie voor een antwoord op de vraag of hetzelfde 
geldt voor een in de algemene voorwaarden mogelijk opgenomen forumkeuze de analyse 
in nr. 103 e.v.156

114. Aansprakelijkheisbeperking in opinion zelf. Het komt voor dat een opiniongever 
in zijn opinion niet zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart maar in plaats 
daarvan in de opinion een aansprakelijkheidsbeperking opneemt. Ook aan een dergelijke 
losse aansprakelijkheidsbeperking is de opinionontvanger gebonden; de analyse in nr. 89 
is van overeenkomstige toepassing.157

2.3 De zorgplicht naar Nederlands recht

115. Third party opinion: zorg van een goed opiniongever. Naar Nederlands recht moet 
een opiniongever die een third party opinion geeft, dus aan een opinionontvanger die 
niet zijn cliënt is, jegens de opinionontvanger de zorg van een goed opiniongever in acht 
nemen. Die zorgplicht vloeit voort uit de zorgvuldigheid die de opiniongever jegens de 
opinionontvanger in het maatschappelijk verkeer betaamt.

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

155 Graziano 2009, p. 128, meent dat een rechtskeuze ter zake van onrechtmatige daad in algemene voor-
waarden uitdrukkelijk door de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden moet 
worden aanvaard. De vraag is of niet voldoende is dat de opinion uitdrukkelijk naar de algemene voor-
waarden verwijst; vgl. de analyse omtrent een forumkeuze in algemene voorwaarden in noot 156. 

156 De forumkeuze kan alleen tot stand komen bij schriftelijke overeenkomst (zie nr. 104) of bij schrifte-
lijk bevestigde mondeling overeenkomst (zie de derde vorm in nr. 105) als de opinion uitdrukkelijk 
naar de algemene voorwaarden verwijst; vgl. HvJEG 14 december 1976, ECLI:NL:XX:1976:AD4017, 
NJ 1977/446. Aan die eis zal in het algemeen zijn voldaan. De forumkeuze kan alleen tot stand komen 
in “een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn gewor-
den” (zie de tweede vorm in nr. 105) als de opinionontvanger de forumkeuze in de algemene voor-
waarden kende of heeft kunnen kennen; HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8689, NJ 2012/391 
en HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2356, NJ 2012/392. Als de opiniongever zo verstandig is 
geweest de opinionontvanger zijn algemene voorwaarden toe te sturen, is ook aan die eis voldaan.

157 Van den Akker 2001, p. 184, betoogt dat een derde die op een uiting van een beroepsbeoefenaar mag 
afgaan – voor zover hier van belang: een opinionontvanger die mag afgaan op een opinion – ook zonder 
contractuele basis aan een in die uiting opgenomen beperking van aansprakelijkheid gebonden is.
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die zijn deskundige hulp verleent, is verplicht dat te doen met de zorg die een redelijk 
bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou betrachten.158 Dat geldt ook als de hulp 
wordt verleend aan een derde, en niet aan een hulpbehoevende die de deskundige tot de 
hulp opdracht heeft gegeven.159 Wat de zorgplicht in een concreet geval meebrengt, wordt 
bepaald door de omstandigheden van het geval; zie nr. 167. Schiet de deskundige jegens 
de derde in zijn zorgplicht tekort, dan handelt hij in strijd met de zorgvuldigheid die hem 
in het maatschappelijk verkeer betaamt, en dus onrechtmatig.160 Waar een advocaat of 
notaris een deskundige is, geldt dit alles ook voor hem.161 Een opiniongever die een third 
party opinion geeft, aan een ander dan zijn cliënt, verleent aan de ander zijn deskundige 
hulp.162 Dat is niet omdat hij aan de opinionontvanger-niet cliënt zijn juridisch oordeel 
kenbaar maakt. Een advocaat die in onderhandelingen aan de wederpartij van zijn cliënt 
uitlegt waarom die wederpartij ongelijk heeft, maakt ook een juridisch oordeel kenbaar. 
Jegens de wederpartij heeft de advocaat op dit punt echter geen zorgplicht.163 De advocaat 
verleent aan de wederpartij geen hulp. Een opiniongever die een third party opinion geeft, 
doet dat wel. Hij maakt aan de opinionontvanger-niet cliënt zijn juridisch oordeel kenbaar 
in de wetenschap dat de opinionontvanger op dat oordeel zal afgaan. Hij maakt zich aldus 
tot dienaar van het belang van de opinionontvanger-niet cliënt; vgl. nr.  192. Wie zich 
tot dienaar maakt van een belang, behoort bij het verlenen van de hulp die hij daartoe 
biedt de nodige zorg in acht te nemen.164, 165, 166 De zorg die een opiniongever deswege moet 

158 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/67. 
159 Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 25. De norm van een redelijk bekwaam en redelijk han-

delend vakgenoot geldt ongeacht de grondslag van de zorgplicht – overeenkomst of de in het maat-
schappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid – en daarmee ook ongeacht de persoon jegens wie de 
zorgplicht bestaat – cliënt of derde; Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.7. Omdat de inhoud 
van de zorgplicht wordt bepaald door de omstandigheden van het geval (zie nr. 167) kan die inhoud wel 
van geval tot geval verschillen.

160 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/67 en Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.7. 
161 Vgl., met verwijzingen naar rechtspraak, Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.2.2.6 (advocaat) 

en aant. VI.2.6.3 (notaris). 
162 Aldus ook Van den Akker 2001, p. 111.
163 De partijdigheid die in zijn beroep besloten ligt, verzet zich ertegen een advocaat te belasten met een 

meer dan zeer beperkte zorgplicht jegens de wederpartij van zijn cliënt; Van den Akker 2001, p. 111. 
Vgl. ook Van den Akker 2001, p. 162-163. 

164 Een uiting daarvan is ook te vinden in de regeling van de zaakwaarneming. Een zaakwaarnemer moet 
bij de waarneming “de nodige zorg” betrachten (art. 6:199 BW). Zie over de vraag of een opiniongever 
die een third party opinion geeft als zaakwaarnemer kan worden beschouwd nr. 76.

165 De vraag waarom de opiniongever jegens de opinionontvanger verplicht is de vereiste betamelijkheid 
in acht te nemen is niet een vraag van relativiteit (art. 6:163 BW). Welke zorg de opiniongever jegens 
de opinionontvanger-niet cliënt in acht moet nemen, wordt bepaald door de omstandigheden van het 
geval; zie nr. 167. Als de persoon van de opinionontvanger al niet een van die omstandigheden is, is in 
elk geval het belang van de opinionontvanger dat. Het is dat belang dat meebrengt dat de opiniongever 
een zorgplicht heeft; vgl. nr. 192 e.v. Het is dus niet goed mogelijk de inhoud van de zorgplicht te bepa-
len zonder op dat belang, en daarmee op de opinionontvanger, acht te slaan. 

166 Ook naar Amerikaans recht is de opiniongever van een third party opinion jegens de opinionontvanger 
verplicht een opinion te geven die is voorbereid met “the competence and diligence normally exercised 
by lawyers in similar circumstances”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 29-30.
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 betrachten – de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend opiniongever – heet 
in dit boek de “zorg van een goed opiniongever”.167 De gedraging van de opiniongever die 
meebrengt dat de opinionontvanger op de opinion mag afgaan en waaruit de zorgplicht 
van de opiniongever voortvloeit, heet in dit boek de “toestemming” aan de opinionont-
vanger om op de opinion af te gaan.168

117. Afgaan op de opinion. In de praktijk verleent de opiniongever de opinionontvanger-
niet cliënt ondubbelzinnig toestemming om op de opinion af te gaan. Aan anderen dan de 
opinionontvanger wordt die toestemming ondubbelzinnig ontzegd. Een en ander gebeurt 
in de relianceparagraaf; zie nr. 380 e.v. De vraag rijst, wat geldt als de ene of de andere ver-
melding ontbreekt. In dat geval moet uit de omstandigheden van het geval worden afgeleid 
wie toestemming heeft op de opinion af te gaan. Omdat het gebruikelijk is dat ten minste 
de geadresseerde van de opinion daarop mag afgaan, mag als uitgangspunt gelden dat de 
geadresseerde die toestemming heeft.169 Een uitzondering op het uitgangspunt geldt als uit 
de opinion – in de praktijk: uit de relianceparagraaf – blijkt dat de  opiniongever niet heeft 
gewild dat de geadresseerde op de opinion zou afgaan; vgl. nr. 384. Omdat omgekeerd 
minder gebruikelijk is dat anderen dan de geadresseerde op de opinion mogen afgaan, 
moet als uitgangspunt gelden dat anderen die van de opinion kennis krijgen, de vereiste 
toestemming niet hebben. Dat uitgangspunt moet uitzondering lijden als de opinion gever 
concrete verwachtingen heeft gewekt dat de ander op de opinion mag afgaan.170,  171 Zo 
zou, enigszins afhankelijk van de omstandigheden, toestemming op de opinion af te gaan, 

167 In de Verenigde Staten geldt eenzelfde norm; McDermott, in: Sterba, p. 3-9: “The primary obligation of 
a lawyer rendering a legal opinion, whether to a client or a third party, is to exercise that degree of care 
which a reasonably prudent lawyer would exercise under the same or similar circumstances.”

168 De toestemming kan uitdrukkelijk worden gegeven, maar ook besloten liggen in andere gedragingen; 
zie nr. 117.

169 In Amerika geldt in het algemeen hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 67-69 en Tribar 1998, 
§ 1.2(a).

170 Vgl. Du Perron 1999, p. 263-264. Du Perron onderscheidt als gronden die kunnen meebrengen dat een 
partij bij een overeenkomst – voor zover hier van belang: de opiniongever als partij bij de overeenkomst 
met zijn cliënt – een zorgplicht heeft jegens een derde – hier: de opinionontvanger – (a) door de partij 
gewekt vertrouwen, en (b) “heterogene normen” die meebrengen dat de partij zich het belang van de 
derde moet aantrekken. In de meeste gevallen gaan de twee gronden hand in hand; Du Perron 1999, 
p. 267 en 268 (met als voorbeeld van samenloop de afgifte van een gebrekkige fiscale opinion). Ook 
de zorg die een opiniongever jegens de opinionontvanger moet betrachten, wortelt ten minste in een 
bij hem gewekt vertrouwen. De toepasselijkheid van heterogene normen die niet samenhangen met 
gewekt vertrouwen stuit af op de partijdigheid van de opiniongever, die eraan in de weg staat dat hij 
anders dan ten gevolge van door hem gewekt vertrouwen wordt belast met een zorgplicht jegens een 
derde; vgl. nr. 118. Vgl. ook Van den Akker 2001, p. 111-112, die een opiniongever een zorgplicht toe-
dicht als de opiniongever wist dat (i) de opinion in handen van een derde zou raken, en (b) die derde 
zeer waarschijnlijk op de opinion zou afgaan. Uit Van den Akker 2001, p. 79, is af te leiden dat ook naar 
haar mening de zorgplicht ontbreekt als de derde toestemming op de opinion af te gaan uitdrukkelijk 
is ontzegd.

171 In Amerika is hier en daar in de rechtspraak aanvaard dat op de opinion mag worden afgegegaan door 
personen “who reasonably could have been expected to rely”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 69.
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kunnen worden gelezen in een vermelding in de opinion dat deze aan de betrokken derde 
mag worden verstrekt.172

118. Geen zorgplicht buiten de opinion om. Dat de opiniongever jegens de opinionontvan-
ger-niet cliënt verplicht is de zorg van een goed opiniongever te betrachten omdat de opi-
nionontvanger op de opinion mag afgaan, brengt mee dat hij jegens de opinionontvanger 
in beginsel geen bijzondere zorgplicht heeft buiten de opinion om.173, 174 Op mededelingen 
van de opiniongever buiten de opinion om mag de opinionontvanger niet afgaan. Een 
advocaat is naar de aard van zijn beroep partijdig (art. 10a lid 1 aanhef en onder b Aw).175 
Voor een opiniongever-advocaat een bijzondere zorgplicht aannemen jegens de wederpar-
tij van zijn cliënt zou strijden met die partijdigheid.176 Een notaris kan wel een bijzondere 
zorgplicht hebben jegens anderen dan zijn cliënt.177 Dat kan ook zo zijn als de notaris een 
andere dan een wettelijke werkzaamheid verricht.178, 179 Het geven van een opinion is een 
dergelijke andere werkzaamheid. Een opiniongever-notaris treedt echter in de praktijk 
meestal op als partijnotaris. Waar een notaris in zijn klassieke rol op onpartijdige wijze de 
belangen behartigt van alle bij een rechtshandeling betrokken partijen (art. 17 lid 1 Wna), 
treedt een partijnotaris op voor één partij en behartigt hij uitsluitend haar belangen.180 
Een partijnotaris is daarmee een partijdig adviseur, vergelijkbaar met een advocaat. Dat 
verhindert dat hij een bijzondere zorgplicht heeft jegens anderen dan zijn cliënt.181 Buiten 
de opinion om is de opiniongever dan ook jegens de opinionontvanger alleen aansprake-
lijk op de voet waarop hij dat jegens willekeurige derden is.

119. Zorgplicht bedrijfsjurist. De analyse in nr. 116 e.v. is toegespitst op een opiniongever 
die advocaat of notaris is. Over de zorgplicht van een advocaat of notaris bestaat ruime 

172 Toelaten dat de opinion aan een derde wordt verstrekt, draagt het risico in zich dat die derde op de 
opinion zal afgaan. Als de opiniongever moet verwachten dat de derde dat zal doen, moet hij geacht 
worden daarvoor toestemming te hebben gegeven; vgl. Du Perron 1999, p. 267. 

173 Vgl. Du Perron 1999, p. 268-269 (opnieuw met het voorbeeld van een gebrekkige fiscale opinion; vgl. 
noot 170).

174 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 12-13, noot 5.
175 Een advocaat die een opinion geeft, legt zijn partijdigheid niet af; aldus ook Batteram en Verbeek, 

O&F 2013, afl. 4, p. 8.
176 Van den Akker 2001, p. 105-107. De partijdigheid van een advocaat laat onverlet dat hij op beperkte 

schaal met de belangen van de wederpartij rekening moet houden; Banier 2011, p. 47 e.v. en de daar 
aangehaalde rechtspraak. Gevallen waarin een advocaat zich buiten de opinion om het belang van de 
opinionontvanger moet aantrekken, laten zich echter slecht voorstellen. 

177 Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.2.6.3 en de daar aangehaalde rechtspraak en literatuur. 
Zie ook uitvoerig Boks 2002, p. 107 e.v. en Van den Akker 2001, p. 131 e.v.

178 Uitdrukkelijk Van den Akker 2001, p. 156-157.
179 Een “wettelijke werkzaamheid” is een werkzaamheid die aan notarissen bij wet is opgedragen; vgl. 

art. 1 Wna. 
180 De notaris kan ook optreden voor meer bij de rechtshandeling betrokken partijen. Bepalend is dat 

de notaris niet voor alle partijen optreedt (en dat de partijen voor wie hij niet optreedt dat weten; vgl. 
nr. 364).

181 Van den Akker 2001, p. 157.
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literatuur en rechtspraak. Literatuur of rechtspraak over een mogelijke zorgplicht van een 
opiniongever die bedrijfsjurist is, ontbreekt (behalve voor zover de bedrijfsjurist advocaat 
is; dan geldt voor hem de zorgplicht van een advocaat182). Er is echter geen aansprekende 
reden een opiniongever-bedrijfsjurist anders te behandelen dan een opiniongever-
advocaat of -notaris.183, 184 Door een opinion te geven, doet een bedrijfsjurist wat in het 
algemeen door advocaten en notarissen wordt gedaan. De opinion wordt gegeven in het 
belang van de opinionontvanger-niet cliënt; zie nr. 192. Dat belang verandert niet als niet 
een advocaat of notaris maar een bedrijfsjurist de opinion geeft. Dat het geven van een 
opinion deskundigheid vergt die de bedrijfsjurist mogelijk niet heeft, is zonder belang. 
Een bedrijfsjurist die meent de voor het geven van een opinion vereiste deskundigheid 
niet te hebben, kan weigeren de opinion te geven. Doet hij dat niet, dan zijn de gevolgen 
daarvan voor zijn risico. Dat is voor een advocaat of notaris niet anders; zie nr. 182.185 Dat 
een bedrijfsjurist jegens de opinionontvanger geen zorgplicht buiten de opinion om heeft 
(zie nr. 118) ligt voor de hand. Een bedrijfsjurist is, ook als hij geen advocaat is, naar de 
aard van de rechtsverhouding met zijn “cliënt” – het bedrijf waarvoor hij werkt – op gelijke 
wijze als een advocaat partijdig.186

120. Zorgplicht kantoren en bedrijven. De analyse in nr.  116 e.v. is toegespitst op een 
 opiniongever die zelf advocaat, notaris of bedrijfsjurist is. In de praktijk worden opinions 
door advocaten en notarissen gegeven in naam van het kantoor waarbij zij werkzaam zijn; 
zie nr. 17. Bedrijfsjuristen geven hun opinions ook wel in naam van het bedrijf waarvoor 
zij werken. In die gevallen rust de in nr. 116 e.v. beschreven zorgplicht op het betrokken 
kantoor of bedrijf; vgl. nr. 299 en 301.

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

122. Geen client opinions door bedrijfsjuristen. De opiniongever die een client opinion 
geeft, zal altijd een advocaat of notaris zijn. Dat een bedrijfsjurist een client opinion geeft, 

182 Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.2.2.9.
183 Naar Amerikaans recht heeft een opiniongever-bedrijfsjurist dezelfde zorgplicht als een advocaat- 

opiniongever; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 37-39.
184 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Inside Counsel Closing Opinions 2003, § II.A.
185 De vraag kan rijzen of weigering een opinion te geven voor de bedrijfsjurist arbeidsrechtelijke gevolgen 

kan hebben. Een antwoord op die vraag valt buiten het bestek van dit boek.
186 Die rechtsverhouding is doorgaans een arbeidsovereenkomst; zie nr.  133 (en voor uitzonderingen 

noot 214).

Over opinions.indd   76 17-5-2016   15:01:24



77

2    De zorgplicht van de opiniongever 

ligt niet voor de hand. Welke zorg een bedrijfsjurist in dit onwaarschijnlijke geval jegens 
zijn “cliënt” – het bedrijf waarvoor hij werkt – in acht zou moeten nemen, blijft hier 
daarom onbesproken.187

123. Zorg van een goed opiniongever – overeenkomst. De overeenkomst tussen een 
opiniongever- advocaat of -notaris en zijn cliënt zal, als zij wordt beheerst door Nederlands 
recht, een overeenkomst van opdracht zijn (vgl. art. 7:400 BW).188, 189 Een opdrachtnemer 
moet bij de uitvoering van zijn opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht 
nemen (art. 7:401 BW). Een advocaat of notaris voldoet aan die zorgplicht als hij doet wat 
een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou hebben gedaan.190 De zorg 
die een opiniongever aldus jegens zijn cliënt moet betrachten heet in dit boek opnieuw de 
“zorg van een goed opiniongever”; vgl. nr. 116.191 Verzaakt de opiniongever zijn zorgplicht, 
dan schiet hij tekort in de nakoming van de overeenkomst van opdracht met zijn cliënt.192

124. Zorg van een goed opiniongever – onrechtmatige daad. De hoofdregel is dat een 
gedraging die een tekortkoming oplevert in de nakoming van een overeenkomst alleen 
kan leiden tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad als die gedraging ook onrecht-
matig is als de overeenkomst wordt weggedacht.193 Of dat meebrengt dat een advocaat 
of notaris die jegens zijn cliënt niet de van hem vereiste zorg betracht jegens die cliënt 
aansprakelijk is uit onrechtmatige daad, is niet buiten twijfel. In de literatuur is ver-
dedigd dat tekortschietende zorg door een advocaat of notaris zonder meer mede leidt 
tot onrecht matigedaadsaansprakelijkheid.194 Die gedachte staat echter op gespannen voet 

187 Zie over de duiding van de overeenkomst tussen een bedrijfsjurist en zijn cliënt nr. 133.
188 Aldus ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 57. Een overeenkomst van opdracht is, voor zover hier van 

belang, een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verplicht werk-
zaamheden te verrichten (art. 7:400 BW). Het behoeft geen betoog dat het geven van een opinion een 
werkzaamheid is.

189 Het is denkbaar dat de overeenkomst tussen de opiniongever-advocaat of -notaris en zijn cliënt wordt 
beheerst door buitenlands recht. Een analyse van de gevolgen die de toepasselijkheid van buitenlands 
recht heeft valt buiten het bestek van dit Nederlandsrechtelijke boek.

190 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/93 en 200. Vgl. ook Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.2.2.7 
(advocaat) en aant. VI.2.6.4 (notaris). De norm van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vak-
genoot geldt ongeacht de grondslag van de zorgplicht – overeenkomst of de in het maatschappelijk 
verkeer betamelijke zorgvuldigheid – en daarmee ook ongeacht de persoon jegens wie de zorgplicht 
bestaat – cliënt of derde; vgl. noot 159. 

191 In de Verenigde Staten geldt eenzelfde norm; zie noot 167.
192 Aldus ook Nijnens 1996, p. 134.
193 Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit overeenkomst zal vaak, als schending van een 

rechtsplicht, een onrechtmatige daad zijn; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/9. Aansprakelijkheid 
voor die onrechtmatige daad op grond van art. 6:162 BW is echter uitgesloten: de aansprakelijkheid 
voor de tekortkoming op grond van art. 6:74 BW zet de onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid opzij; 
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/10.

194 Aldus Wolfsbergen 1946, p. 168-169, Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 15, Boks 2002, 
p. 31, en Michiels van Kessenich-Hoogendam, VA 1970, p. 136. Mogelijk in gelijke zin Vranken, Adv 
1973, p. 568 en Brunner 1996, p. 113-114. Anders (deels impliciet) Melis/Waaijer 2012, 410 en 413-414, 
Huijgen & Pleysier 2001, p. 151, Treurniet, RM Themis 1974, p. 158-159, Arisz, TVVS 1998, p. 289, 
Boukema, Adv 2003, p. 297, Lekkerkerker en Minkjan, WPNR 2004, p. 602, Van Duin, Novakovski & 
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met de hiervoor bedoelde hoofdregel. De tegengestelde gedachte is meer aannemelijk. 
Zo beschouwd is een opiniongever die bij het geven van een client opinion niet de zorg 
van een goed opiniongever betracht jegens de opinionontvanger-cliënt in het algemeen 
uitsluitend uit overeenkomst aansprakelijk. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is 
alleen aan de orde als bijkomende omstandigheden meebrengen dat het tekort aan zorg 
ook op zichzelf onrechtmatig is.195

125. Gevolgen zorgplicht uit overeenkomst. Uit nr.  123 volgt dat de zorgplicht van een 
opiniongever jegens een opinionontvanger-cliënt dieper wortelt dan zijn zorgplicht jegens 
een opinionontvanger-niet cliënt. De zorgplicht van een opiniongever jegens een opinion-
ontvanger-niet cliënt vloeit voort uit de toestemming die hij de opinionontvanger heeft 
verleend om op de opinion af te gaan; zie nr. 116. Ook een opinionontvanger-cliënt die een 
client opinion ontvangt, krijgt die toestemming. De toestemming (met de daaraan ver-
bonden beperkingen) wordt doorgaans uitdrukkelijk vermeld in de relianceparagraaf; zie 
nr. 380 e.v. Die toestemming is echter ingebed in het bredere kader van de overeenkomst 
die de opiniongever met de opinionontvanger-cliënt heeft. Zie over de gevolgen daarvan 
nr. 139 e.v.

126. Zorgplicht kantoren en bedrijven. De analyse in nr.  123 e.v. is toegespitst op een 
 opiniongever die zelf advocaat of notaris is. In de praktijk worden opinions door advoca-
ten en notarissen gegeven in naam van het kantoor waarbij zij werkzaam zijn; zie nr. 17. 
In dat geval rust de in nr. 123 e.v. beschreven zorgplicht op het betrokken kantoor; vgl. 
nr. 299.

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

Vreede MvV 2012, p. 246. Anders vermoedelijk ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/67 (“De 
uitoefenaar van een vrij beroep, die bij de nakoming van een overeenkomst een beroepsfout maakt, is 
jegens zijn wederpartij aansprakelijk uit wanprestatie en soms (in het bijzonder bij medische beroeps-
fouten) tevens uit onrechtmatige daad” (cursivering toegevoegd); “soms” en de verwijzing naar “medi-
sche beroepsfouten” zijn niet goed te begrijpen als voor beroepen als advocaat en notaris geldt dat een 
beroepsfout altijd tot onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid leidt (als aan de overige voorwaarden is 
voldaan)). Vgl. ook Huijgen, in: GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.4 en VI.2.2.4 (aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad van andere beroepsbeoefenaren dan medici staat vaak op gespannen voet met de 
hoofdregel maar is niet uitgesloten), Tjittes 1996, p. 37 (overtreding van advocatuurlijke tuchtrechte-
lijke regels kan onrechtmatig zijn), Westbroek, NV 1974, p. 40 (een beroepsfout kan onrechtmatig zijn). 
Zonder duidelijk eigen standpunt Bolt & Spier 1996, p. 119-120.

195 De vraag of een advocaat of notaris die tekortschiet in zijn zorgplicht aansprakelijk is uit onrechtmatige 
daad (als aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan), is in de verhouding tussen de opinion-
gever en de opinionontvanger-cliënt nauwelijks van praktisch belang. De verschillen tussen contrac-
tuele aansprakelijkheid en onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid zijn tussen hen verwaarloosbaar; vgl. 
nr. 305. Als de opiniongever een rechtspersoon is, is de vraag echter wel van belang in de verhouding 
tussen de ondertekenaar van de opinion en de opinionontvanger; zie nr. 300.
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met de zorg van een goed opdrachtnemer. Die zorgplicht wordt mede ingekleurd door 
de op de opiniongever toepasselijke beroepsregels. Is de opiniongever een bedrijfsjurist, 
dan moet hij handelen met de zorg van een goed werknemer. Botst de zorg van een 
goed opdrachtnemer of werknemer met de zorg van een goed opiniongever, dan kan de 
 opiniongever de opinion niet geven.

128. Partijdigheid opiniongever-advocaat en -notaris. De overeenkomst van opdracht tus-
sen de opiniongever-advocaat of -notaris en zijn cliënt verplicht de opiniongever ertoe 
jegens de cliënt de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen; zie nr. 123. Die 
zorgplicht omvat de plicht partijdig te zijn; vgl. nr.  118. Die partijdigheid vergt dat de 
opiniongever ook als hij een third party opinion geeft, het belang van zijn cliënt voorop 
stelt.196, 197 Dat roept drie aandachtspunten op.198, 199

129. Eerste aandachtspunt: geheimhoudingsplicht. De opiniongever die advocaat of nota-
ris is, is verplicht tot geheimhouding (art. 11a lid 1 a Aw, vgl. ook regel 6 Gedragsregels 
Advocatuur200 en art. 22 Wna). Tot bijzondere problemen in verband met opinions geeft 
die geheimhoudingsplicht in het algemeen geen aanleiding. Door een opinion te geven, 
schendt de opiniongever die geheimhoudingsplicht in beginsel niet. Het oordeel dat in 
een opinion besloten ligt, is geen wetenschap waarop de geheimhoudingsplicht ziet.201 De 

196 Aldus ook Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391.
197 De partijdigheid van de opiniongever verhindert niet dat hij überhaupt een third party opinion geeft. 

Met het geven van de opinion wordt niet alleen het belang van de wederpartij van de cliënt van de 
opiniongever gediend (zie nr. 192), maar ook het belang van de cliënt zelf. Bleef de opinion achterwege, 
dan zou de wederpartij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en waarbij de cliënt belang heeft, 
mogelijk niet of niet op dezelfde voorwaarden willen aangaan. Naar Amerikaans recht geldt hetzelfde; 
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 45: “Delivery of a closing opinion is one aspect of the broader role 
a lawyer plays in representing a client in a financial transaction and is required for the client to achieve 
its objective of consummating the transaction. In delivering a closing opinion to someone who is not 
the lawyer’s client, the lawyer is doing, therefore, what the lawyer is retained to do.”

198 Mits voldoende in aanmerking genomen, staan de aandachtspunten er niet aan in de weg dat de 
 opiniongever zijn opinion geeft aan een ander dan zijn cliënt; aldus ook Nijnens 1996, p. 38.

199 London Report 2011, § 21, wijst erop dat “[a] law firm should also consider whether the delivery of 
a third party opinion could affect its ability to act for its own client in the event of a dispute arising 
be tween the client and the third party under the agreements to which the opinion relates. For example, 
a third party opinion might compromise the law firm’s ability to raise particular arguments on its 
 client’s behalf in any such dispute (or may be perceived as so doing).” 

200 De toelichting bij gedragsregel 6 suggereert dat de in die regel neergelegde geheimhoudingsplicht 
verder strekt dan de geheimhoudingsplicht uit de wet. Anders Spronken 2001, p. 504. Gedragsregel 6 
dateert echter van vóór de invoering van art. 10a Aw. Of wet en gedragsregel uit de pas lopen, is boven-
dien zonder belang: een advocaat hoort zich aan beide te houden. 

201 De advocatuurlijke geheimhoudingsplicht ziet op “hetgeen waarvan [de advocaat] uit hoofde van zijn 
beroepsuitoefening als zodanig kennis neemt” (art. 11a lid 1 Aw). Volgens de Gedragsregels Advocatuur 
gaat het om “bijzonderheden van door [de advocaat] behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en 
de aard en omvang van diens belangen” (regel 6 lid 1 Gedragsregels Advocatuur). De notariële geheim-
houdingsplicht betreft “al hetgeen waarvan [de notaris] uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig 
kennis neemt” (art. 22 Wna). Het eigen oordeel van een opiniongever is niet iets waarvan hij kennis 
neemt.
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feitelijke gegevens waarop de opiniongever zijn opinion bouwt en waarnaar hij in zijn 
opinion verwijst, zijn dat wel. Zij zijn echter voor een deel kenbaar uit openbare bron, in 
het bijzonder het handelsregister; zie nr. 247 e.v. Voor advocaten bepalen de Gedragsregels 
Advocatuur (regel 6 lid 2) dat de advocaat kennis die hij bij de behandeling van zijn zaken 
heeft verkregen, naar buiten mag brengen voor zover de juiste uitvoering van zijn taak dat 
eist.202 De gedragsregel stelt als voorwaarden dat de cliënt geen bezwaar heeft en dat een 
goede beroepsuitoefening niet anders eist. Hoewel een vergelijkbare regel voor notarissen 
ontbreekt, ligt het voor de hand dat voor hen hetzelfde geldt. De opdracht van de cliënt 
aan de opiniongever om de opinion te geven, brengt mee dat in die opinion de gegevens 
waarop de opinion steunt, mogen worden vermeld. Zouden gegevens moeten worden 
weggelaten, dan zou de opinion mogelijk niet voldoen aan de eis dat zij de onzekerheden 
waarmee het in de opinion neergelegde oordeel is omgeven – waaronder de verlangde 
feiten waarop dat oordeel is gegrond – voldoende duidelijk verwoordt; zie nr.  276. Dat 
de eisen van een goede beroepsuitoefening aan het vermelden van de gegevens in de weg 
staan, is onaannemelijk. Dat de cliënt van de opiniongever bezwaar heeft tegen de gege-
vensverstrekking, ligt evenmin voor de hand.203 Wil de opiniongever op dit punt zeker-
heid, dan kan de opiniongever het eerste concept van de opinion aan zijn cliënt geven 
voordat hij het aan de opinionontvanger geeft; vgl. ook nr. 131 en 333.204, 205, 206, 207

130. Tweede aandachtspunt: geen werkzaamheden buiten de opinion om. Een tweede aan-
dachtspunt is dat de opiniongever zijn werkzaamheden voor de opinionontvanger-niet 
cliënt moet beperken tot het geven van de opinion. Doet hij dat niet, dan komt zijn partij-
digheid in het geding; vgl. nr. 118. Voor de opiniongever die advocaat is, komt het geven 

202 De regel dat een advocaat op zichzelf geheime kennis naar buiten kan brengen voor zover zijn taak dat 
eist, staat niet in de wet. Hij spreekt echter vanzelf. Vgl. Kamerstukken II 2011/12, 32 382, nr. 10, p. 50, 
waar blijkt dat voor art. 11a Aw “zo veel mogelijk aansluiting [is] gezocht bij het bepaalde in regel 6 van 
de Gedragsregels 1992”. 

203 Aldus ook Van den Akker 2001, p. 111.
204 De rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is bij de opinionontvanger meestal bekend, omdat hij 

daarbij partij is. Andere feitelijke gegevens worden veelal door de cliënt aan de opinionontvanger ver-
strekt. Te denken is aan door de opinionvennootschap genomen besluiten en bijvoorbeeld een onder-
nemingsraadadvies. Het enkele feit dat de cliënt feitelijke gegevens al aan de opinionontvanger heeft 
verstrekt, is echter onvoldoende om de geheimhoudingsplicht terzijde te stellen; vgl. Zie Bannier 2011, 
p. 69-70. 

205 Het komt voor dat de opiniongever in verband met zijn opinion in opdracht van zijn cliënt gegevens 
aan de opinionontvanger verstrekt. Zo zullen door de opinionvennootschap genomen besluiten vaak 
door tussenkomst van de opiniongever aan de opinionontvanger worden gegeven. Ook dat leidt niet 
tot schending van de geheimhoudingsplicht van de opiniongever; de analyse in nr. 129 is van overeen-
komstige toepassing, zij het dat met de opdracht van de cliënt aan de opiniongever gegevens aan de 
opinionontvanger te verstrekken, het ontbreken van bezwaar van de cliënt gegeven is. 

206 Ook Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391, wijst erop dat de opiniongever aan de opinionontvanger-niet 
cliënt niet meer mag onthullen dan zijn cliënt hem toestaat.

207 Ook naar Amerikaans recht staat de geheimhoudingsplicht van een advocaat er niet aan in de weg dat 
hij een third party opinion geeft; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 46. Naar Engels recht vergt 
gegevensverstrekking toestemming van de cliënt; vgl. London Report 2011, § 16 e.v. 
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van advies aan de opinionontvanger in strijd met de regel dat een advocaat geen twee heren 
dient (regel 7 lid 1 Gedragsregels Advocatuur). Dat de opiniongever niet meer mag doen 
dan zijn opinion geven, laat onverlet dat hij zich schriftelijk en mondeling met de opinion-
ontvanger kan verstaan. In de praktijk bestaat er aan de zijde van de opinionontvanger 
vaak behoefte aan overleg met de opiniongever over de opinion, in het bijzonder over de 
vraag waarom bepaalde opinionparagrafen niet zijn opgenomen, over de vraag waarom 
bepaalde assumptions en qualifications wel zijn opgenomen, en wat de achtergrond is van 
de in de opinion gekozen bewoordingen; vgl. nr. 321 e.v. Als dat overleg van de zijde van de 
opinionontvanger wordt gevoerd door of in aanwezigheid van zijn juridisch adviseur, is er 
geen risico dat de opiniongever jegens die opinionontvanger-niet cliënt meer doet dan het 
geven van zijn opinion. Als de opinionontvanger dat zelf al niet weet, hoort in elk geval 
zijn juridisch adviseur te weten dat de opiniongever buiten de opinion om geen zorgplicht 
jegens de opinionontvanger heeft en dat hetgeen de opiniongever in het overleg naar voren 
brengt, dienovereenkomstig moet worden begrepen. Als de opiniongever rechtstreeks met 
de opinionontvanger overlegt, moet hij er echter voor waken dat hetgeen hij meedeelt niet 
het karakter van advies krijgt.

131. Derde aandachtspunt: gevolgen assumptions en qualifications. Een derde aan-
dachtspunt zijn de assumptions en qualifications die de opiniongever in zijn opinion wil 
op nemen. Een opinion zal in het algemeen qualifications bevatten die de opinionontvan-
ger erop wijzen dat bepaalde onderdelen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
niet of mogelijk niet afdwingbaar zijn. Het is denkbaar dat het belang van de cliënt van de 
opiniongever er niet mee gediend is dat de opinionontvanger van die onafdwingbaarheid 
op de hoogte komt. Zo zou de opinionontvanger compensatie kunnen verlangen. Hij zou 
bijvoorbeeld, als een garantie van een dochtermaatschappij voor een aan de moedermaat-
schappij te verstrekken financiering mogelijk niet afdwingbaar is, een hogere rente op de 
financiering kunnen bedingen. De opinionontvanger zou ook bij nader inzien geheel van 
het aangaan van de rechtsverhouding kunnen afzien.208 Assumptions die de opiniongever 
in de opinion wil opnemen, kunnen een gelijksoortig gevolg hebben. Zo zou een assump-
tion dat de opinionvennootschap zich houdt aan de voorschriften die zijn verbonden aan 
een aan hem verleende vergunning, de opinionontvanger ertoe kunnen brengen bewijs 
te verlangen dat de assumption juist is. Dat kan uitvoerig en kostbaar onderzoek nood-
zakelijk maken. Om het verwijt te voorkomen dat hij de belangen van zijn cliënt niet naar 
behoren heeft gediend, doet een opiniongever er daarom wijs aan om onderdelen van de 
opinion die tot voor de cliënt zorgelijke ontwikkelingen kunnen leiden, onder de aandacht 
van de cliënt te brengen voordat hij een concept-opinion aan de opinionontvanger geeft; 
zie nr. 333.209

208 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 13.
209 Vgl. de voorbeelden in Nijnens 1996, p. 84-85. Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391, stelt dat de opinion-

gever zijn concept-opinion ter goedkeuring aan zijn cliënt moet voorleggen. Dat spoort niet met de 
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132. Geen opinion bij onoverbrugbaar belangenconflict. De vraag rijst, wat de opinion-
gever moet doen als de zorgplicht jegens zijn cliënt botst met zijn zorgplicht jegens de 
opinionontvanger de zorg van een goed opiniongever in acht te nemen. Het antwoord 
is eenvoudig: als voor de botsing geen andere oplossing kan worden gevonden, kan de 
opiniongever de opinion niet geven.210 Voorbeelden van gevallen van botsende belan-
gen liggen ondertussen niet voor het oprapen. Een voorbeeld zou kunnen zijn een geval 
waarin de opiniongever weet dat de opinionvennootschap met tekortschietende informa-
tie heeft bewerkstelligd dat haar ondernemingsraad over de betrokken rechtsverhouding 
een positief advies heeft gegeven, maar de cliënt er bezwaar tegen heeft dat die wetenschap 
met de opinionontvanger wordt gedeeld. Het achterhouden van relevante informatie kan 
tot gevolg hebben dat de ondernemingsraad tegen het besluit de rechtsverhouding aan 
te gaan, beroep kan instellen bij de ondernemingskamer; zie nr.  585. De zorg van een 
goed opiniongever vergt dat de opiniongever in zijn opinion van de tekortkoming mel-
ding maakt; vgl. nr.  287. Het bezwaar van de cliënt verhindert echter dat de opinion-
gever dat doet; vgl. nr. 129. De opiniongever zal zijn cliënt daarom moeten voorhouden 
dat de opinionontvanger behoorlijk moet worden ingelicht, en dat bij gebreke daarvan de 
 opiniongever zijn opinion niet zal kunnen geven.211, 212, 213

133. Zorgplicht opiniongever-bedrijfsjurist. De analyse in nr. 128 e.v. is toegespitst op de 
opiniongever die advocaat of notaris is en met zijn cliënt een overeenkomst van opdracht 
heeft. Een opiniongever die bedrijfsjurist is, heeft met zijn “cliënt” doorgaans een arbeids-
overeenkomst.214 Voor zover op de arbeidsovereenkomst Nederlands recht van toepassing 
is, heeft de opiniongever-bedrijfsjurist jegens zijn werkgever de plicht zich te gedragen als 
een goed werknemer (art. 7:611 BW).215 Een diepgravende analyse van de inhoud van die 
plicht, gaat het bestek van dit boek te buiten. Het is echter aannemelijk dat de plicht van 
de opiniongever-bedrijfsjurist jegens de werkgever op de in nr. 129 e.v. genoemde punten 
niet minder ver gaat dan de zorgplicht van een advocaat of notaris jegens zijn cliënt. De 

praktijk en is in ook niet nodig.
210 Aldus ook Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391.
211 Vgl. Van den Akker 2001, p. 115.
212 Naar Amerikaans recht geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 46.
213 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 47-49. wijzen erop dat “[i]f the opinion preparers learn that the 

 client is engaged in wrongdoing, they should not facilitate that wrongdoing, and that includes the 
delivery of a closing opinion – even a closing opinion that is technically correct.” “wrongdoing” omvat 
“a criminal or fraudulent act” en, meer in het algemeen “a fraud”. Vgl. ook Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 360. Een bespreking van de gevallen waarin een advocaat of notaris medewerking aan onwettig 
of onrechtmatig gedrag moet weigeren, valt buiten het bestek van dit boek.

214 Uitzonderingen zijn denkbaar. Denk aan het geval dat de bedrijfsjurist een tijdelijke kracht is, die zijn 
diensten op grond van een overeenkomst van opdracht verricht, of die door een derde op grond van een 
uitzendovereenkomst aan de “cliënt” ter beschikking is gesteld (art. 7:690 e.v. BW). De arbeidsovereen-
komst of andersoortige overeenkomst tussen de opiniongever en zijn “cliënt” kan worden beheerst door 
Nederlands of buitenlands recht. Een analyse van de gevolgen die de toepasselijkheid van buitenlands 
recht heeft valt buiten het bestek van dit Nederlandsrechtelijke boek.

215 Dat geldt onverminderd als de opiniongever-bedrijfsjurist advocaat is; vgl. Huijgen, in: GS Onrecht-
matige daad, aant. VI.2.2.9. 
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arbeidsovereenkomst van de bedrijfsjurist kan een geheimhoudingsbeding bevatten. Als 
een dergelijk beding ontbreekt, kan de norm van het goed werknemerschap de bedrijfs-
jurist tot geheimhouding verplichten. De bedrijfsjurist die advocaat is, moet zich houden 
aan de Gedragsregels Advocatuur.216

134. Zorgplicht bij third party opinion geldt ook jegens cliënt. De opiniongever die een 
third party opinion geeft en die advocaat of notaris is, is ook jegens zijn cliënt verplicht 
de opinion te geven met inachtneming van de zorg van een goed opiniongever. Schiet 
de opiniongever daarin tekort en geeft hij een gebrekkige opinion, dan kan de cliënt 
aanspraak hebben op vergoeding van de schade die hij door het gebrek lijdt. De opinion-
gever-bedrijfsjurist die een third party opinion geeft, zal jegens zijn “cliënt” dezelfde ver-
plichting hebben. Zijn aansprakelijkheid wordt bepaald door de regels die de verhouding 
tussen hem en zijn cliënt beheersen.

135. Verplichting opiniongever-advocaat of -notaris jegens cliënt om opinion vrij van 
gebreken te geven. Uitgangspunt moet zijn dat wenselijk is dat de opiniongever- advocaat 
of -notaris jegens zijn cliënt verplicht is een opinion te geven die vrij van gebreken is.217 
Als de opiniongever daartoe niet verplicht was, zou de cliënt niet kunnen optreden als de 
opiniongever in de verplichting tekortschoot. De cliënt zou de opiniongever dus niet kun-
nen aanspreken tot nakoming.218 De cliënt zou ook de overeenkomst met de opiniongever 
niet op grond van een tekortkoming kunnen ontbinden (art. 6:265 BW), met het gevolg 
dat zijn verplichting tot betaling van de aan de opiniongever verschuldigde vergoeding 
blijft bestaan.219,  220 Dergelijke gevolgen zijn onbevredigend. De cliënt zou tenslotte de 
 opiniongever niet kunnen aanspreken tot vergoeding van schade die de cliënt ten gevolge 
van de gebrekkige opinion lijdt (art. 6:74 BW221). Dat de cliënt dergelijke schade lijdt, is 

216 Zie noot 182.
217 Het antwoord op de vraag of de opiniongever jegens zijn cliënt de plicht heeft een opinion te geven 

die vrij is van gebreken, is zonder belang voor de vraag of de opiniongever die plicht heeft jegens de 
opinionontvanger-niet cliënt. Zie over de grondslag voor die plicht nr. 115 e.v. De twee plichten staan 
in zoverre los van elkaar. Het gevolg is dat als de overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt 
wegvalt (bijvoorbeeld door ontbinding; vgl. echter noot 219), de plicht jegens de opinionontvanger-niet 
cliënt onaangetast blijft. Vgl. over deze “toevallige ontmoeting zonder normatief verband” tussen de 
plichten jegens de cliënt en de opinionontvanger-niet cliënt Du Perron 1999, p. 257-258. 

218 Het praktisch belang van een vordering tot nakoming is gering. De opinion wordt doorgaans afge-
geven bij de “signing” van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of bij de “closing” daarvan, als 
opschortende voorwaarde voor de uitvoering van die rechtsverhouding; zie nr. 338. Als, op grond van 
een gebrekkige opinion, die uitvoering eenmaal haar beslag heeft gekregen, bestaat aan een opinion die 
vrij van gebreken is, geen behoefte meer. Een vordering tot nakoming is dan niet meer aan de orde.

219 Het praktisch belang van de mogelijkheid tot ontbinding is ook beperkt. Als een cliënt ontevreden is 
over het werk dat de opiniongever doet, zullen de gevolgen daarvan in de praktijk in overleg worden 
geregeld. Dat de cliënt zijn toevlucht moet nemen tot juridische stappen, is een zeldzaamheid. 

220 Ook opschorting van de betaling van die vergoeding op grond van art. 6:52 of 6:262 BW zou niet aan 
de orde zijn. Opschorting is alleen mogelijk als de opiniongever een verplichting jegens de cliënt niet is 
nagekomen. 

221 Waar het praktisch belang van ontbinding van de overeenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt 
beperkt is (zie noot 219), geldt hetzelfde voor schadevergoeding na ontbinding op grond van art. 6:277 
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niet uitgesloten. Denk aan het geval dat de opinion ziet op een financieringsovereenkomst 
die bepaalt dat zij kan worden opgezegd als enige verplichting van de opinionvennoot-
schap-cliënt onafdwingbaar is zonder dat de in opdracht van de cliënt aan de financier als 
opinionontvanger gegeven third party opinion daarvoor waarschuwt.222 Als, in dat geval, 
een waarschuwing in de opinion ten onrechte ontbreekt en de financier daarom de over-
eenkomst opzegt, kan de cliënt daardoor schade lijden. Waar de opdracht van de cliënt 
aan de opiniongever ertoe strekt de belangen van de cliënt te behartigen, zou het moeilijk 
te verteren zijn als de cliënt de opiniongever niet kon aanspraken als hij door onvoldoende 
zorg van de opiniongever in die belangen werd geschaad. Dat de opinion zal bepalen dat 
niemand behalve de opinionontvanger daarop mag afgaan (vgl. nr. 382), legt onvoldoende 
gewicht in de schaal. In het algemeen zal de cliënt niet in zijn belangen zijn geschaad 
omdat híj op de opinion is afgegaan, maar omdat de opinionontvanger dat heeft gedaan. 
Daarvoor is de opinion bedoeld.

136. Verplichting ligt besloten in opdracht third party opinion te geven. Een verplichting 
van de opiniongever jegens de cliënt om bij het geven van een third party opinion de zorg 
van een goed opiniongever te betrachten, kan worden gevonden door de opdracht van 
de cliënt aan de opiniongever om een opinion te geven ruim uit te leggen.223 In die ruime 
uitleg is de opdracht niet “een opinion” te geven, maar “een opinion zonder gebreken” te 
geven. Een alternatief kan zijn de verplichting een opinion zonder gebreken te geven te 
zien als uitvloeisel van de zorg die de opiniongever in het algemeen op grond van de over-
eenkomst van opdracht jegens de cliënt moet betrachten. Dat alternatief is echter niet vrij 
van complicaties. De opdracht van de cliënt aan de opiniongever strekt ertoe de belangen 
van de cliënt te behartigen. De zorg die de opiniongever jegens de cliënt moet betrach-
ten, moet in de eerste plaats daarop gericht zijn. Dat de belangen van de cliënt door een 
gebrekkige opinion worden geschaad, is echter geen gegeven.224 Denk aan het geval dat een 

BW. Ook omzetting van de verplichting de opinion te geven in een verplichting tot vervangende 
 schadevergoeding op grond van art. 6:87 BW ligt niet voor de hand, alleen al omdat ten tijde dat het 
gebrek in de opinion blijkt, de “signing” of “closing” (zie nr. 338) van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, achter de rug zal zijn. Aan een opinion die vrij van gebreken is, zal dan geen behoefte meer 
bestaan, zodat een vordering tot nakoming niet meer aan de orde is; vgl. noot 218.

222 Vgl. de LMA Agreement (zie noot 392) die vergt dat de geldnemer een garantie (representation) geeft dat 
“[t]he obligations expressed to be assumed by it in each Finance Document are, subject to any general 
principles of law limiting its obligations which are specifically referred to in any legal opinion delivered 
[to the Agent], legal, valid, binding and enforceable obligations” (cursivering toegevoegd). Onjuistheid 
van de garantie is een opeisingsgrond (Event of Default) die de financiers het recht geeft de financiering 
vervroegd op te eisen. In de praktijk worden opinions over op de LMA Agreement gebaseerde financie-
ringsovereenkomsten doorgaans gegeven door de juridisch adviseur van de financiers; vgl. nr. 318 e.v. 
In dat geval komt de in nr. 135 behandelde vraag niet aan de orde. 

223 Die opdracht kan ook de vorm van een aanwijzing hebben; zie nr. 150 e.v.
224 Ook de bedrijfsjurist die een third party opinion geeft, kan dienaangaande een zorgplicht hebben 

jegens zijn werkgever. De bedrijfsjurist zal doorgaans met zijn werkgever een arbeidsovereenkomst 
hebben; zie nr. 133 (en voor uitzonderingen noot 214). De zorg die hij uit dien hoofde moet betrach-
ten, en de aansprakelijkheid die bij schending van zijn zorgplicht op hem rust, zullen althans waar 
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in opdracht van de opinionvennootschap als cliënt gegeven opinion gebrekkig is omdat 
zij niet vermeldt dat de garantie waarop de opinion ziet, mogelijk doeloverschrijdend en 
dus vernietigbaar is (zie nr. 543). Als dat blijkt doordat de opinionvennootschap-cliënt 
de garantie vernietigt, zal de cliënt geen schade lijden. De zorgplicht die de opiniongever 
jegens de opinionontvanger-niet cliënt in acht moet nemen, te brengen onder de zorg die 
hij jegens de cliënt moet betrachten, is daarom enigszins gewrongen.

137. Causaal verband tussen gebrekkige opinion en schade voor cliënt. Dat de opinion-
gever jegens zijn cliënt verplicht is bij het geven van een third party de zorg van een 
goed  opiniongever in acht te nemen, betekent niet dat de cliënt jegens de opiniongever 
zonder meer aanspraak heeft op vergoeding van schade die hij lijdt in verband met een 
punt waarop de opinion gebrekkig is. Aanspraak op schadevergoeding heeft de cliënt 
alleen als de schade door het gebrek is veroorzaakt (art. 6:74 lid 1 BW).225 Omdat alleen 
de  opinionontvanger op de opinion mag afgaan (vgl. nr. 382), kan het gebrek niet recht-
streeks tot schade voor de cliënt leiden. Het kan wel onrechtstreeks. Daarvoor is vereist 
dat de opinionontvanger op grond van de gebrekkige opinion jegens de cliënt een recht 
uitoefent (of de cliënt op grond van de gebrekkige opinion met recht de uitoefening van 
een recht ontzegt). Of de opinion ontvanger dat kan, hangt af van de rechtsverhouding 
tussen de opinionontvanger en de cliënt. Een dergelijk recht bestaat bijvoorbeeld in het 
in nr.  135 gegeven voorbeeld van de financier die een financieringsovereenkomst met 
de opinionvennootschap-cliënt opzegt omdat een verplichting daaruit jegens de cliënt 
onafdwingbaar is zonder dat de opinion daarvoor waarschuwt. Dat de opinionontvanger 
een recht ontleent aan een gebrek in de opinion is echter zeldzaam. Zo kan een financie-
ringsovereenkomst bepalen dat de financier haar kan opzeggen als de opinionvennoot-
schap-cliënt niet alle interne goedkeuringen heeft verkregen die voor het aangaan van de 
overeenkomst zijn vereist.226 Denkbaar is dat de financier ter geruststelling dat de vereiste 
goedkeuringen er zijn, een corporate action opinion vraagt. Als achteraf blijkt dat – in 
weerwil van de corporate action opinion – een vereiste goedkeuring toch ontbreekt, ont-
leent de financier zijn opzeggingsrecht echter niet aan het gebrek in de opinion, maar aan 
de opzeggingsregeling in de overeenkomst. Tussen het gebrek in de opinion en de schade 

Nederlands recht van toepassing is, echter ingrijpend verschillen van de in dit boek besproken 
 zorgplicht en  aansprakelijkheid van een advocaat of notaris. Die zorg en aansprakelijkheid blijven in 
dit boek onbesproken.

225 Schadevergoeding na ontbinding op grond van art.  6:277 BW en vervangende schadevergoeding in 
plaats van nakoming op grond van art. 6:87 BW zijn in de praktijk niet aan de orde; zie noot 221.

226 Vgl. de LMA Agreement (zie noot 392) die vergt dat de geldnemer een garantie (representation) geeft 
dat “It […]has taken all necessary action to authorise its entry into, performance and delivery of, 
the Finance Documents to which it is a party and the transactions contemplated by those Finance 
Documents.” Onjuistheid van de garantie is een opeisingsgrond (Event of Default) die de financiers het 
recht geeft de financiering vervroegd op te eisen. Zie verder noot 222. 
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die de cliënt lijdt, bestaat dan niet het vereiste condicio-sine-qua-non-verband. Ook als de 
opinion wordt weggedacht, was opzegging mogelijk geweest.227, 228, 229

138. Verplichting opiniongever-bedrijfsjurist jegens ‘cliënt’ om opinion vrij van gebreken te 
geven. De analyse in nr. 135 e.v. is toegespitst op de opiniongever die advocaat of notaris 
is en met zijn cliënt een overeenkomst van opdracht heeft. Een opiniongever die bedrijfs-
jurist is, heeft met zijn “cliënt” doorgaans een arbeidsovereenkomst.230 Voor zover op de 
arbeidsovereenkomst Nederlands recht van toepassing is, is de opiniongever-bedrijfsjurist 
jegens zijn werkgever verplicht zich te gedragen als een goed werknemer (art. 7:611 BW). 
Dat sluit in dat hij zijn werk naar beste vermogen moet verrichten, en daarmee in begin-
sel ook dat een third party opinion die hij geeft vrij van gebreken moet zijn.231 Schiet de 
opiniongever-bedrijfsjurist tekort in de nakoming van zijn verplichting, dan is hij jegens 
de werkgever echter alleen aansprakelijk als het gebrek door zijn opzet of bewuste roeke-
loosheid is veroorzaakt (art. 7:661 BW).

139. Zorgplicht jegens cliënt bij client opinion. De zorgplicht van een opiniongever die 
een client opinion geeft, wordt bepaald door de overeenkomst van opdracht tussen de 
opiniongever en de opinionontvanger-cliënt. Die zorgplicht kan breder zijn dan de plicht 
een opinion te geven met inachtneming van de zorg van een goed opiniongever.

140. Bredere zorgplicht jegens cliënt bij client opinion. Een opiniongever die een third 
party opinion geeft, dus aan een opinionontvanger die niet zijn cliënt is, is jegens de 
opinion ontvanger verplicht zijn opinion te geven met de zorg van een goed opinion gever; 
zie nr. 116. Verder gaat zijn zorgplicht jegens de opinionontvanger niet; zie nr. 118. De 
 opiniongever die een client opinion geeft, is evenzeer verplicht zijn opinion te geven met 
de zorg van een goed opiniongever; zie nr.  123 e.v. De zorgplicht van de opiniongever 
die een client opinion geeft, kan echter verder gaan. Zijn zorgplicht wordt bepaald door 
de overeenkomst van opdracht met de opinionontvanger-cliënt (en, binnen de gren-
zen daarvan, door door de opinionontvanger-cliënt gegeven aanwijzingen; zie nr.  146 
e.v.). Wat de overeenkomst meebrengt, kan verschillen. Als de opiniongever door de 

227 Zie over het condicio-sine-qua-non-verband Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013/50 e.v.
228 Dat de cliënt de opiniongever in dit geval niet kan aanspreken op grond van het gebrek in de opinion, 

sluit niet uit dat hij hem op andere grond kan aanspreken. Zo is, in het hier gegeven voorbeeld, denk-
baar dat de zorg die de opiniongever als juridisch adviseur van de cliënt in het algemeen in acht moest 
nemen, meebracht dat de opiniongever de cliënt op de ontbrekende goedkeuring moest wijzen. Heeft de 
opiniongever dat nagelaten, dan kan hij op die grond alsnog aansprakelijk zijn voor schade die de cliënt 
door de opzegging van de financieringsovereenkomst lijdt. 

229 Als de cliënt wel schade lijdt door een gebrek in de opinion, is daarmee niet gegeven dat de opiniongever 
voor die schade ten volle aansprakelijk is. De schadevergoedingsplicht zou kunnen worden gematigd, 
of geheel vervallen, op grond van “eigen schuld” van de cliënt (art. 6:101 BW). Denk aan het geval dat 
de cliënt het gebrek in de opinion kende. 

230 Zie voor uitzonderingen noot 214.
231 Vgl. Asser/Heerma van Voss 7-V 2012/60.
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opinionontvanger-cliënt is ingeschakeld als eerstverantwoordelijk juridisch adviseur 
– “lead counsel” – over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zal zijn zorgplicht 
ver gaan. Het zal zijn taak zijn de cliënt te adviseren omtrent alle juridische aspecten van 
de betrokken zaak.232 Als er juridische aspecten zijn die zijn deskundigheid te buiten gaan 
– bijvoorbeeld omdat zij kennis vergen van buitenlands recht – zal hij de cliënt daarop 
moeten wijzen. Tot zijn taak zal ook behoren het geven van een opinion die in het betrok-
ken geval passend is. Passend is: een opinion met ten minste de inhoud die van een opi-
niongever zou worden verlangd door een opinionontvanger-niet cliënt – anders gezegd: 
die een behoorlijk juridisch adviseur in een vergelijkbaar geval als third party opinion zou 
verlangen van de juridisch adviseur van de wederpartij van zijn cliënt. De opiniongever 
zal ervoor moeten zorgen dat in zijn opinion de dientengevolge vereiste opinionparagra-
fen zijn opgenomen, en dat de opinion geen beperkingen bevat die hij in een third party 
opinion niet zou aanvaarden; zie echter nr. 220. De opiniongever zal er ook voor moeten 
waken dat de opinionontvanger de opinion begrijpt, zodat hij voldoende zicht heeft op 
de risico’s waarop de opinion wijst. Dat vergt dat hij de opinion zo nodig aan de opinion-
ontvanger uitlegt.233 Mogelijk moet de opiniongever de opinionontvanger ook adviseren 
over de aanvaardbaarheid van die risico’s. De zorgplicht van een opiniongever die door 
zijn cliënt uitsluitend is ingeschakeld om een opinion te geven – als “local counsel” of 
“foreign counsel” – kan aanmerkelijk minder ver gaan. De primaire verantwoordelijkheid 
voor de juridische advisering over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zal in dat 
geval berusten bij een andere juridisch adviseur. Dat kan ook de juridische afdeling van de 
 cliënt zelf zijn. Advies over de hiervoor genoemde onderwerpen – welke opinionparagra-
fen behoort de opinion te bevatten en welke beperkingen in de opinion zijn aanvaardbaar, 
wat betekent de opinion, zijn de door de opinion aangewezen risico’s aanvaardbaar – zal 
deze opiniongever kunnen overlaten aan de eerstverantwoordelijke juridisch adviseur. 
Alleen desgevraagd, of als er bijzondere Nederlandsrechtelijke complicaties zijn waar-
van de opiniongever moet beseffen dat deze de eerstverantwoordelijke juridisch adviseur 
mogelijk zullen ontgaan, zal de opiniongever breder moeten adviseren, veelal buiten de 
opinion om; vgl. nr. 190.234, 235

141. Aandachtspunt bij bredere zorgplicht. De opiniongever wiens zorgplicht niet is 
beperkt tot het geven van een opinion met de zorg van een goed opiniongever, moet 

232 Vgl. over de noodzaak van breed juridisch advies Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, geciteerd in 
noot 357, en Field & Smith 1 2014 p. 308 e.v.

233 Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 309: “The opinion preparer advising his or her own client will typically 
need to assure that the client understands the opinion letter, although sometimes transactional counsel 
are inside counsel and take on that responsibility.”

234 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Field & Smith 1 2014, p. 310: “[…] if the opinion giver has a 
limit ed role, such as local or specialized counsel, the claim [of the opinion recipient] is likely to be 
limited to the opinion letter, since those attorneys probably had no other participation in the overall 
transaction.”

235 Vgl. over de rol van de “foreign counsel” kort Nijnens 1996, p. 29-30.
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zijn bredere zorg met bijzondere aandacht invullen. Een dergelijke opiniongever zal de 
opiniongever-cliënt over zijn eigen opinion adviseren. Er is geen reden aan te nemen dat 
opiniongevers dergelijk advies niet naar eer en geweten geven, maar het is niet vrij van 
risico’s. De opiniongever zou in de verleiding kunnen komen aan te sturen op een opinion 
die beperkter is dan zij zou moeten zijn, bijvoorbeeld om aansprakelijkheidsrisico’s te 
beperken. Geeft de opiniongever aan die verleiding toe, dan schiet hij echter als juridisch 
adviseur tekort en is hij dienovereenkomstig aansprakelijk.236

142. Gevolgen schending bredere zorgplicht. Als de opiniongever jegens de opinion-
ontvanger-cliënt bredere zorg moet betrachten dan zijn opinion te geven met inacht-
neming van de zorg van een goed opiniongever, komt de vraag op wat geldt als de 
opiniongever die plicht verzaakt. Een voorbeeld is het geval dat de overeenkomst tussen 
de opinion gever en de cliënt vergt dat de opiniongever een opinion geeft die het belang van 
de cliënt voldoende beschermt; vgl. nr. 140 en 219. Als dat belang eist dat de opinionont-
vanger-cliënt een enforceability opinion ontvangt maar de opiniongever volstaat met een 
capacity  opinion, rijst de vraag op welke grond de cliënt de opiniongever kan aanspreken. 
Twee benaderingen zijn denkbaar. In de eerste benadering wordt de opinion op zichzelf 
beschouwd. In die benadering heeft de opiniongever aan de zorg van een goed opinion-
gever voldaan als hij de opinion heeft gegeven met inachtneming van de zorg die een goed 
opiniongever voor eenzelfde opinion in het algemeen zou betrachten. Dat de  opiniongever 
buiten de opinion om is tekortgeschoten in de zorg die hij jegens zijn cliënt in acht moet 
nemen, raakt zijn zorgplicht als opiniongever niet.237 In het gegeven voorbeeld heeft de 
opiniongever de zorg van een goed opiniongever betracht als de capacity opinion luidt 
zoals zij zou hebben geluid als zij was gericht aan een willekeurige opinionontvanger 
die om een capacity  opinion heeft gevraagd. In de tweede benadering is de schending 
door de opinion gever van zijn plicht het belang van de cliënt naar behoren te dienen, 
een omstandigheid die wordt meegewogen bij de vaststelling of de opiniongever heeft 
gehandeld met de zorg van een goed opiniongever. In het gegeven voorbeeld betekent dat 
dat de  opiniongever, hoewel hij naar de letter een capacity opinion heeft gegeven, wordt 
geacht een enforce ability  opinion te hebben gegeven. Deze tweede benadering moet wor-
den verworpen. Zij kan ertoe nopen in de opinion oordelen te lezen, die daarin niet zijn 
opgenomen. In het gegeven voorbeeld zegt de opinion niet dat de overeenkomst waarop 

236 Als de opiniongever advocaat is, is het meewegen van zijn eigen mogelijke aansprakelijkheid in strijd 
met regel 5 Gedragsregels Advocatuur, die bepaalt dat: “Het belang van de cliënt, niet enig eigen belang 
van de advocaat, is bepalend voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te behandelen.

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

143. Verplichtingen jegens anderen dan de opinionontvanger en de cliënt. De opinion-
gever heeft ter zake van zijn opinion in beginsel geen zorgplicht jegens anderen dan de 
opinionontvanger en zijn cliënt-niet opinionontvanger.

144. Geen zorgplicht jegens anderen dan de opiniongever en de cliënt. De zorgplicht van 
een opiniongever jegens de opinionontvanger wortelt in zijn optreden als deskundige die 
deskundige hulp verleent; zie nr. 116 en nr. 123 e.v. De zorgplicht die een opiniongever die 
een third party opinion geeft, jegens zijn cliënt heeft, vloeit voort uit de overeenkomst van 
opdracht tussen de opiniongever en de cliënt; zie nr. 136. Met anderen dan de cliënt heeft 
de opiniongever ter zake van de opinion geen overeenkomst. Ook treedt de opiniongever 
jegens anderen dan de opinionontvanger niet op als deskundige die deskundige hulp ver-
leent. De plicht die de opiniongever heeft om bij het geven van zijn opinion de zorg van een 
goed opiniongever te betrachten, geldt dan ook slechts jegens de opinionontvanger en, als 
de opinion een third party opinion is, jegens zijn cliënt. Jegens anderen heeft de opinion-
gever die plicht niet. In beginsel heeft hij jegens anderen evenmin enige andere bijzondere 
zorgplicht.239

145. Uitzondering? Het is voorstelbaar dat de opinionvennootschap afhankelijk is van de 
afwezigheid van gebreken in een opinion die zij niet onder ogen heeft gehad. Denk aan het 
geval – vergelijkbaar met het in nr. 135 gegeven voorbeeld – dat een financieringsovereen-
komst bepaalt dat de financier de overeenkomst met de opinionvennootschap kan opzeg-
gen als een verplichting daaruit jegens de opinionvennootschap onafdwingbaar is zonder 
dat een door de advocaat van de financier gegeven client opinion daarvoor waarschuwt.240 
Wordt in dat geval de opinion weggehouden van de opinionvennootschap, dan kan zij 
niet toetsen (of laten toetsen) of de opinion vrij van gebreken is. Zij loopt aldus het risico 
dat de overeenkomst wordt opgezegd op grond van een gebrek in de opinion dat zij niet 
heeft kunnen rechtzetten. Een vraag is of in een dergelijk geval een uitzondering op het 
in nr. 144 beschreven beginsel moet worden gemaakt. Die uitzondering zou kunnen zijn 
dat de opinionontvanger de zorgplicht heeft de opinionvennootschap in de gelegenheid te 

238 De grens tussen de eerste en de tweede benadering is niet scherp. In sommige gevallen kan uitleg van de 
opinion uitkomst bieden. Zo kan een enforceability opinion waarin geen capacity opinions zijn opge-
nomen – en die dus naar de letter een enforceability opinion in enge zin is – zo worden uitgelegd dat zij 
mede capacity opinions omvat voor zover de inhoud daarvan gevolgen heeft voor de afdwingbaarheid 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet; zie echter nr. 39.

239 De opiniongever blijft vanzelfsprekend jegens derden aansprakelijk op de voet waarop hij dat in het 
algemeen jegens willekeurige derden is.

240 Dat een opinion over een financieringsovereenkomst wordt gegeven door de advocaat van de financier 
is in de Nederlandse financieringspraktijk gebruikelijk; zie nr. 318.
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stellen van de opinion kennis te nemen. Een dergelijke zorgplicht aan te nemen ligt niet 
voor de hand. De opiniongever behartigt het belang van de opinionontvanger-cliënt. De 
opinionvennootschap is niet die cliënt. Het belang van de opinionontvanger-cliënt zal er 
in het algemeen aan in de weg staan dat de opinion aan de opinionvennootschap wordt 
verstrekt. De waarschuwingen in de opinion voor mogelijke gaten in de afdwingbaarheid 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zijn in handen van de opinionvennoot-
schap een routekaart om aan die afdwingbaarheid te ontkomen.241, 242 Een zorgplicht aan 
te nemen is ook niet nodig om te bereiken dat de opinionvennootschap niet de lasten van 
de opzeggingsregeling draagt. Als de opinionvennootschap inzage wil, kan zij als onder-
deel van de onderhandelingen met de opinionontvanger deze vragen de opiniongever een 
aanwijzing te geven die inzage te geven. Weigert de opinionontvanger dat, dan heeft de 
opinionvennootschap de keus het risico te nemen dat de opinion gebrekkig is, of een alter-
natief voor de opzeggingsregeling te bedingen.243

2.4 Aanwijzingen omtrent de opinion

146. Aanwijzingen. De cliënt kan de opiniongever aanwijzingen geven. Als die aan-
wijzingen tijdig en verantwoord zijn, moet de opiniongever zich daaraan houden. Als de 
opiniongever op redelijke gronden niet bereid is zijn opinion overeenkomstig een aan-
wijzing te geven, mag hij de overeenkomst met de cliënt opzeggen.

147. Aanwijzingen aan opiniongever-advocaat of -notaris. Als de opiniongever een advo-
caat of notaris is, geeft hij zijn opinion krachtens een overeenkomst van opdracht met zijn 
cliënt; vgl. nr. 123 en 127. Als opdrachtnemer moet de opiniongever zich bij het geven van 
zijn opinion houden aan tijdige en verantwoorde aanwijzingen van die cliënt (art. 7:402 
lid 1 BW). Ontijdige of onverantwoorde aanwijzingen mag de opiniongever naast zich 
neerleggen. Als de cliënt volhardt in een door hem gegeven ontijdige of onverantwoorde 

241 Met het oog op dat gevolg zou de opinionontvanger-cliënt de opiniongever een aanwijzing kunnen 
geven de opinion achter te houden. De opiniongever is als opdrachtnemer verplicht redelijke aan-
wijzingen van de opinionontvanger-cliënt in acht te nemen; zie nr. 147 en vgl. voor de opiniongever-
bedrijfsjurist nr. 149. Waar de aanwijzing in dit geval het belang van de opinionontvanger dient en 
inachtneming van de aanwijzing voor de opiniongever niet bezwaarlijk is, valt niet in te zien dat zij 
onredelijk is. 

242 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 405: “Sometimes the opinion recipient will be prepared to live 
with uncertainty about the validity of a provision, viewing a right of dubious enforceability as better 
than none at all. Under these circumstances, the opinion preparers’ job is to ensure that the opinion is 
technically correct without creating a road map for someone who may wish to challenge the provision.”

243 Een alternatief kan bijvoorbeeld zijn de uitzonderingen op de afdwingbaarheid op te nemen in de over-
eenkomst zelf (of een bijlage daarbij). 
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aanwijzing, mag de opiniongever de overeenkomst met de cliënt opzeggen wegens dwin-
gende redenen (art. 7:402 lid 2 BW).244, 245, 246, 247

148. Gering praktisch belang aanwijzingen. Niet elk verzoek van de cliënt aan de opinion-
gever is een aanwijzing in de zin van de wet. Een verzoek kan dat alleen zijn als het wordt 
gedaan binnen de grenzen van de opdracht van de cliënt aan de opiniongever. Treedt het 
verzoek daarbuiten, dan is het een verzoek tot aanpassing van die opdracht.248 In de vele 
gevallen dat de opdracht vaag geformuleerd is – bijvoorbeeld slechts inhoudt dat “een 
 opinion” moet worden gegeven; vgl. nr. 204 – is over de vraag of een verzoek binnen of 
buiten de opdracht valt al snel te twisten. Praktisch belang heeft dit alles ondertussen 
nauwelijks. De gebruikelijke gang van zaken is dat de cliënt, als hij ten aanzien van de 
opinion een verlangen heeft, dat verlangen aan de opiniongever meedeelt. Het verlan-
gen kan zien op de inhoud van de opinion, of op praktische kwesties als de dag en wijze 
waarop de opinion zal worden afgegeven; vgl. nr.  337 e.v. en 341 e.v. Als uitgangspunt 
zal de opiniongever, als dienstverlener, aan het verlangen van de cliënt voldoen. Ziet de 
opiniongever bezwaren, dan zal de opiniongever met de cliënt in overleg treden over een 
oplossing die de cliënt tevreden stemt en die de opiniongever verantwoord acht.249 Als de 
opinion een third party opinion is, deelt de opinionontvanger-niet cliënt zijn verlangens 
omtrent de opinion doorgaans rechtstreeks aan de opiniongever mee, en wordt in over-
leg tussen hen een oplossing gezocht. De cliënt is bij het overleg tussen opiniongever en 
opinionontvanger zelden betrokken; vgl. nr. 324. Deze gang van zaken brengt mee dat 
de vraag of een verlangen van de cliënt moet worden beschouwd als een aanwijzing in de 
zin van de wet, in de praktijk niet rijst. Dat laat onverlet dat het nuttig is de mogelijkheid 

244 Art.  7:402 lid 2 BW bepaalt dat de opdrachtnemer de opdracht mag opzeggen als hij “op redelijke 
grond” niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren. De literatuur 
suggereert dat de redelijke grond moet wortelen in de ontijdigheid of onverantwoorde inhoud van de 
aanwijzingen; vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/105 en Van Neer-Van den Broek, in: GS Bijzondere 
overeenkomsten, art. 7:402 BW, aant. 2-3. Vgl. ook Brunner, WPNR 1974, p. 786, waarnaar wordt ver-
wezen in Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), p. 325. Anders Van der Grinten 1993, p. 16, die stelt dat 
opzegging ook mogelijk is als de opdrachtnemer op redelijke grond een wel verantwoorde aanwijzing 
niet wil uitvoeren.

245 De opzeggingsmogelijkheid is, voor zover het om opiniongevers gaat, een verbijzondering van de 
algemene opzeggingsmogelijkheid wegens gewichtige redenen die voor (professionele) opdracht-
nemers voortvloeit uit art. 7:408 lid 2 BW; Van Neer-Van den Broek, in: GS Bijzondere overeenkomsten, 
art. 7:402 BW, aant. 3.

246 De opzeggingsmogelijkheid kan ook een uitweg bieden als de aanwijzing naar haar inhoud niet onver-
antwoord is maar zodanige neveneffecten heeft dat van de opiniongever niet kan worden verwacht 
dat hij daaraan gevolg geeft. Denk aan een geval waarin een aanwijzing de opiniongever ertoe noopt 
uitvoerig aanvullend onderzoek te doen, dat niet past binnen de vaste prijs die hij met de cliënt is 
overeengekomen. Het is echter ook denkbaar dat een dergelijke aanwijzing buiten de grenzen van de 
opdracht treedt en om die reden door de opiniongever kan worden genegeerd; vgl. nr. 148.

247 Art. 7:402 lid 2 BW is van regelend recht, zodat de opiniongever en zijn cliënt daarvan bij overeenkomst 
kunnen afwijken. In de praktijk gebeurt dat niet of nauwelijks.

248 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/103.
249 Vgl. Nijnens 1996, p. 36-37 en 133.
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aanwijzingen te geven nader onder de loep te nemen. Dat biedt zicht op de grenzen die de 
opinionontvanger bij zijn verlangens omtrent de opinion in acht behoort te nemen.

149. Aanwijzingen aan opiniongever-bedrijfsjurist. De analyse in nr. 147 e.v. is toegespitst 
op een opiniongever die advocaat of notaris is en met zijn cliënt een overeenkomst van 
opdracht heeft. Een opiniongever die bedrijfsjurist is, heeft met zijn “cliënt” doorgaans 
een arbeidsovereenkomst.250 Voor zover op de arbeidsovereenkomst Nederlands recht 
van toepassing is, is de opiniongever-bedrijfsjurist verplicht zijn werk te verrichten met 
inachtneming van de voorschriften die zijn werkgever geeft (art. 7:660 BW).251 De voor-
schriften van de werkgever moeten echter redelijk zijn.252 Een voorschrift dat de opinion-
gever-bedrijfsjurist ertoe dwingt een opinion te geven die hij onverantwoord acht, zal niet 
redelijk zijn. De regel dat een opiniongever-bedrijfsjurist zijn opinion moet geven met 
inachtneming van de voorschriften van zijn werkgever heeft daarmee dezelfde inhoud als 
de regel dat een opiniongever-advocaat of -notaris zijn opinion moet geven met inacht-
neming van de aanwijzingen van zijn cliënt. De analyses omtrent aanwijzingen in nr. 150 
e.v. en nr. 153 e.v. zijn daarom voor zover van belang ten aanzien van een opiniongever-
bedrijfsjurist van overeenkomstige toepassing.

150. Aanwijzingen bij third party opinion. De opinionontvanger die een third party 
opinion ontvangt, dus van een opiniongever waarvan hij niet de cliënt is, kan de 
 opiniongever geen aanwijzingen geven. De opinionontvanger kan wel langs de band van 
de cliënt van de opiniongever invloed op de opinion uitoefenen. In de driehoeksverhou-
ding cliënt – opinionontvanger – opiniongever worden de opinion en de inhoud daarvan 
bepaald door twee overeenkomsten.

151. Third party opinion bepaald door twee overeenkomsten. In de driehoeksverhouding 
opiniongever – opinionontvanger – cliënt wordt de opinion door twee overeenkomsten 
bepaald. Dat geldt in het bijzonder ook voor de inhoud van de opinion.253 In de verhouding 
tussen de opinionontvanger en de cliënt geldt de overeenkomst die zij onderling hebben 
gesloten. Een voorbeeld is de financieringsovereenkomst die erin voorziet dat de opinion-
ontvanger de cliënt financiering verstrekt. De overeenkomst tussen de opinionontvanger 
en de cliënt bepaalt of de cliënt jegens de opinionontvanger verplicht is ervoor te zorgen 
dat er een opinion komt, en wat de inhoud daarvan moet zijn. In de verhouding tussen 
de opiniongever en de cliënt geldt de overeenkomst op grond waarvan de opiniongever 

250 Zie voor uitzonderingen noot 214.
251 Als op de arbeidsovereenkomst buitenlands recht van toepassing is, kunnen afwijkende regels gelden. 

Dat die de opiniongever-bedrijfsjurist ertoe kunnen verplichten een opinion te geven die hij onverant-
woord acht, ligt echter niet voor de hand. 

252 Van der Grinten/Bouwens & Duk 2014, p. 270.
253 Andere kwesties die door de twee overeenkomsten worden bepaald, zijn bijvoorbeeld de vraag of de 

opinion wordt afgegeven, en wanneer en hoe dat gebeurt. 
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de cliënt bijstaat.254 Die overeenkomst, of de cliënt krachtens die overeenkomst, bepaalt 
of de opiniongever verplicht is de opinion te geven, hoe ver de opinion moet strekken, 
en hoe hoog de kosten die met het geven van de opinion zijn gemoeid, mogen oplopen. 
Omdat de opinionontvanger bij de overeenkomst geen partij is, kan hij de verplichting 
van de opiniongever niet afdwingen.255 De opinionontvanger kan de opiniongever ook 
geen aanwijzingen geven.256 De cliënt van de opiniongever kan dat echter wel. Dat geldt 
ook als de opinion een third party opinion is; vgl. nr. 146 e.v. Weigert de opiniongever zijn 
opinion te geven, of weigert hij een opinion te geven met de door de opinionontvanger 
verlangde inhoud, dan kan de opinionontvanger-niet cliënt zich tot de cliënt wenden. Die 
kan dan, als hij dat geraden acht, de opiniongever een aanwijzing geven inschikkelijker 
te zijn. Als de overeenkomst tussen de opinionontvanger en de cliënt dat meebrengt, zal 
de cliënt jegens de opinionontvanger tot het geven van een dergelijke aanwijzing verplicht 
zijn. Zo kan de opinionontvanger-niet cliënt langs de band van de cliënt invloed op de 
opinion uitoefenen. Dat in de praktijk de opinionontvanger (of zijn juridisch adviseur) 
rechtstreeks met de opiniongever over de opinion tot overeenstemming over de opinion 
poogt te komen (vgl. nr. 324), maakt dit niet anders.257

152. Aanwijzingen mogen niet strijden met zorg goed opiniongever. De aanwijzingen die de 
cliënt omtrent de opinion aan de opiniongever geeft, moeten verantwoord zijn; zie nr. 147. 
Een aanwijzing die de opiniongever ertoe noopt jegens de opinionontvanger-niet cliënt 
minder dan de zorg van een goed opiniongever in acht te nemen, is niet verantwoord. 
De opiniongever die niet de zorg van een goed opiniongever in acht neemt, pleegt jegens 
de opinionontvanger-niet cliënt een onrechtmatige daad; zie nr.  116. De aanwijzings-
bevoegdheid kan niet zo ver gaan dat de cliënt de opiniongever een aanwijzing kan geven 
jegens de opinionontvanger een onrechtmatige daad te plegen.258 Geeft de cliënt een derge-
lijke aanwijzing toch, dan kan de opiniongever echter niet met voorbijgaan aan de aanwij-
zing de opinion toch geven.259 De opiniongever zal van het geven van de opinion moeten 
afzien.260

254 Als de opiniongever advocaat of notaris is, zal die overeenkomst een overeenkomst van opdracht zijn; 
zie nr. 123. Is de opiniongever een bedrijfsjurist, dan zal de overeenkomst doorgaans een arbeidsover-
eenkomst zijn; zie nr. 133 (en voor uitzonderingen noot 214).

255 Tussen de opiniongever en de opinionontvanger-niet cliënt bestaat evenmin anderszins een op dit punt 
relevante overeenkomst; zie nr. 74 e.v.

256 De bevoegdheid aanwijzingen te geven vloeit voort uit de overeenkomst tussen de opiniongever en zijn 
cliënt; zie nr. 147 en 149. Daarbij is de opinionontvanger geen partij. Enige andere rechtsgrond waaraan 
de opinionontvanger een aanwijzingsbevoegdheid ontleent, ontbreekt.

257 Nijnens 1996, p. 134, suggereert dat een opinionontvanger-niet cliënt de opiniongever die in strijd met 
de overeenkomst met zijn cliënt nalaat zijn opinion te geven, zou kunnen aanspreken uit onrechtmatige 
daad. Een dergelijke aanspraak zal in het algemeen weinig kansrijk zijn. 

258 Vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/105, waar een aanwijzing die noopt tot een handeling in strijd met 
dwingend recht wordt genoemd als voorbeeld van een onverantwoorde aanwijzing. Voor een aanwij-
zing die noopt tot een handeling in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvul-
digheid zal niet iets anders gelden. 

259 Vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/107.
260 Vgl. Van den Akker 2001, p. 115.
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153. Ruimte voor aanwijzingen beperkt. Aanwijzingen omtrent de inhoud van de 
 opinion zullen in het algemeen slechts verantwoord zijn als zij betrekking hebben op de 
vraag welke opinionparagrafen de opiniongever moet opnemen, en welk onderzoek hij 
al dan niet moet verrichten.

154. Geen aanwijzingen over opinion als oordeel. De ruimte die de cliënt heeft om de 
opiniongever omtrent zijn opinion aanwijzingen te geven, is beperkt. De opinion houdt 
het (deskundig) oordeel van de opiniongever. Wat dat oordeel is, staat naar zijn aard ter 
beoordeling aan de opiniongever.261 De cliënt kan de opiniongever niet een aanwijzing 
geven iets anders te vinden dan hij vindt. De cliënt kan de opiniongever daarom ook niet 
een aanwijzing geven bepaalde assumptions of qualifications niet op te nemen. Over de 
vraag of een assumption of qualification nodig is, kan verschillend worden gedacht; vgl. 
nr. 224 e.v. en 279. Alleen als voor het opnemen van een assumption of qualification geen 
redelijke grond bestaat, zal de opinionontvanger de opiniongever een aanwijzing kunnen 
geven de assumption of qualification te schrappen; vgl. nr. 278. De onmogelijkheid aan-
wijzingen te geven over de opinion als oordeel, brengt mee dat de cliënt ook maar beperkte 
mogelijkheden heeft de opiniongever een aanwijzing te geven om voor een bepaald onder-
deel van dat oordeel – een opinionparagraaf, assumption of qualification – een bepaalde 
formulering te kiezen. Het gaat niet aan dat de cliënt de opiniongever dwingt zijn oordeel 
te gieten in woorden die naar zijn oordeel niet precies weergeven wat hij bedoelt. De for-
mulering moet echter wel zo zijn dat de opinionontvanger de opinion, zo nodig na uitleg, 
goed begrijpt. Schiet de opinion op dat punt tekort, dan is voorstelbaar dat de cliënt de 
opiniongever een aanwijzing geeft de formulering aan te passen tot een voor de opinion-
gever en de opinionontvanger aanvaardbare vorm; vgl. nr. 276 e.v.

155. Aanwijzingen omtrent opnemen opinionparagrafen en juridisch en feitelijk onder-
zoek. De cliënt kan de opiniongever op drie punten wel aanwijzingen geven.262 In de eerste 
plaats kan de cliënt de opiniongever een aanwijzing geven een bepaalde opinionparagraaf 
wel of niet op te nemen. Een aanwijzing een opinionparagraaf op te nemen vergt dat de 
opiniongever het in die paragraaf neergelegde oordeel verantwoord kan geven; vgl. nr. 154. 
Een dergelijke aanwijzing vergt ook dat voor het opnemen van de paragraaf een redelijke 
grond bestaat; vgl. nr. 329. Dat een aanwijzing een bepaalde opinionparagraaf níet op te 
nemen op bezwaren stuit, ligt niet voor de hand. Gevolg geven aan de aanwijzing kan 
wel meebrengen dat de opiniongever zich genoodzaakt voelt in de opinion te vermelden 
dat hij over het betrokken onderwerp geen opinion geeft; vgl. nr. 285. In de tweede plaats 
kan de cliënt de opiniongever een aanwijzing geven omtrent het door hem te verrichten 

261 Vgl. ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 58-59.
262 Het is denkbaar dat een aanwijzing op een in nr. 154 genoemd punt buiten de grenzen van de opdracht 

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

263 De vraag naar de beloning van de opiniongever rijst vooral als de opiniongever en de cliënt voor de 
werkzaamheden van de opiniongever een vaste vergoeding (fixed fee) of vergoeding met een plafond 
(cap) zijn overeengekomen.

264 De opiniongever zou bijvoorbeeld de aktes kunnen bestuderen waarbij de betrokken personen hun 
aandelen hebben verkregen. Daaruit blijkt niet buiten twijfel dat die personen aandeelhouder zijn 
– de aandelen kunnen niet geldig uitgegeven zijn; als aandelen niet bij uitgifte zijn verkregen, kan een 
rechtsvoorganger beschikkingsonbevoegd zijn geweest; de akte kan aan gebreken lijden die de uitgifte 
of overdracht van de betrokken aandelen nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig maken – maar de 
akte biedt wel een zekere geruststelling. 
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overgelegde documenten. De grens ligt daar waar de opinion door het gebrek aan onder-
zoek misleidend wordt; zie nr. 285 e.v.

156. Aanwijzingen omtrent contractuele bepalingen in opinion. Een opinion bevat bijna 
altijd contractuele bepalingen die het belang van de opinionontvanger kunnen schaden. 
In de praktijk gaat het om (a) een rechts- en forumkeuze, (b) soms de toepasselijkverkla-
ring van algemene voorwaarden, en (c) de relianceparagraaf; zie nr. 214. Voor de vraag 
of omtrent deze bepalingen een aanwijzing kan worden gegeven, moet onderscheid wor-
den gemaakt tussen de relianceparagraaf enerzijds en de rechts- en forumkeuze en toe-
passelijkverklaring van algemene voorwaarden anderzijds. De opdracht een opinion te 
geven zal doorgaans zo moeten worden uitgelegd, dat de opiniongever een opinion moet 
geven die aan haar doel beantwoordt. Dat doel kan vergen dat de relianceparagraaf – de 
bepaling onder (c) – een bepaalde inhoud heeft; vgl. nr. 220. Een aanwijzing die daartoe 
strekt vult dan de overeenkomst nader in. Een dergelijke aanwijzing is mogelijk. Voor 
een rechts- en forumkeuze en de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden 
– de bepalingen onder (a) en (b) – moet opnieuw onderscheid worden gemaakt, nu tussen 
een client  opinion enerzijds en een third party opinion anderzijds. Als de opinion een 
 client opinion is, is de vraag of de cliënt de opiniongever over deze bepalingen een aanwij-
zing kan geven van weinig praktisch belang. In de meeste gevallen zullen de bepalingen 
overeenstemmen met de overeenkomstige bepalingen in de overeenkomst van opdracht 
tussen de opiniongever en de cliënt. Voor zover dat niet zo is, is denkbaar dat uit de 
overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt voortvloeit dat het wel zo zou moeten 
zijn. In dat geval kan de cliënt verlangen dat de opiniongever zich aan de overeenkomst 
houdt. Dat verlangen is echter geen aanwijzing, maar een aanmaning tot nakoming van 
de overeenkomst. Voor zover de overeenkomst zwijgt, is een aanwijzing niet mogelijk. De 
bepalingen omtrent rechts- en forumkeuze en de eventuele toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden brengen een overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt tot stand. De 
aanwijzings bevoegdheid kan niet zo ver gaan dat de cliënt de opiniongever ertoe kan ver-
plichten met hem een bepaalde overeenkomst aan te gaan. Als de opinion een third party 
opinion is, kan de overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt meebrengen dat 
bepalingen omtrent rechts- en forumkeuze en de eventuele toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden een bepaalde inhoud moeten hebben. Als dat zo is, moet de opiniongever 
zich aan de overeenkomst houden. Of het zo is, vergt uitleg van de overeenkomst. Als het 
niet zo is, geldt ook hier dat een aanwijzing niet aan de orde kan zijn. De aanwijzings-
bevoegdheid kan ook niet zo ver gaan dat de cliënt de opiniongever ertoe kan verplichten 
met de  opinionontvanger een bepaalde overeenkomst aan te gaan.
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2.5 De inhoud van de zorgplicht op hoofdlijnen – normatief kader

157. Normatief kader. Wat de zorg van een goed opiniongever inhoudt, wordt bepaald 
door de omstandigheden van het geval. Welke omstandigheden in aanmerking moeten 
worden genomen, en hoe die omstandigheden ten opzichte van elkaar moeten worden 
gewogen, wordt bepaald door drie ijkpunten. Het eerste ijkpunt is het inzicht in de risi-
co’s die zijn verbonden aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, dat de opinion-
ontvanger met de opinion beoogt te verkrijgen. Het tweede ijkpunt is het werk dat de 
opiniongever moet en kan doen om dat inzicht te geven. Het derde ijkpunt zijn de kosten 
die met de opinion zijn gemoeid.

158. Normatief kader. Welke zorg een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot 
in acht neemt, wordt bepaald door de omstandigheden van het geval.265 Zo hangt ook 
de zorg die een opiniongever moet betrachten, af van de omstandigheden; vgl. nr.  116 
en 123. Tot welke zorg de omstandigheden nopen, vergt een afweging. Een vraag is hoe 
die afweging moet worden gemaakt. De wet geeft niet duidelijk richting. Rechtspraak en 
literatuur doen dat evenmin. De gezichtspunten die wel worden gebruikt om te bepalen of 
een handeling in strijd is met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldig-
heid (vgl. nr. 115 e.v. en 121 e.v.) zijn tot onwikkeling gekomen met het oog op een ander-
soortige soort onrechtmatige daad – gevaarzetting – en bieden bij toepassing op het werk 
van een opiniongever weinig houvast.266 Gezichtspunten om te bepalen of het werk van de 

265 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/97.
266 De gezichtspunten vinden hun oorsprong in HR 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079, 

NJ  1966/136, waarin de Hoge Raad oordeelde dat ter bepaling of het in het leven roepen van een 
gevaarlijke situatie onrechtmatig is in het bijzonder moet worden gelet op (i) de waarschijnlijkheid 
van onoplettendheid of onvoorzichtigheid van potentiële slachtoffers, (ii) de kans dat daaruit onge-
vallen onstaan, (iii) de ernst van de gevolgen daarvan, en (iv) de bezwaarlijkheid van de te nemen 
veiligheidsmaatregelen; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburg 6-IV 2015/58 en Jansen, in: GS Onrechtmatige 
daad, art. 6:162 BW, aant. 87.4. In latere jurisprudentie en literatuur zijn gezichtspunten toegevoegd en 
zijn de gezichtspunten deels opnieuw gerubriceerd. Een uitgebreide lijst – (i) de kans op onvoorzich-
tigheid en ongevallen, (ii) de ernst van de gevolgen, (iii) de aard van te treffen voorzorgsmaatregelen, 
(iv) de toereikendheid van getroffen voorzorgsmaatregelen, (v) de kennis van de gevaarzetter, (vi) de 
hoedanigheid van potentiële slachtoffers, (vii) de onvoorzichtigheid van het slachtoffer, en (viii) de aard 
van het belang dat met de gevaarzetting is gediend – is opgenomen en uitgewerkt in Jansen, in: GS 
Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 88. Een eenvoudiger rubricering – (i) de aard van de gedra-
ging, (ii) de aard en omvang van de mogelijke schade, (iii) de waarschijnlijkheid dat die schade zich zal 
voordoen, en (iv) de bezwaarlijkheid van te nemen voorzorgmaatregelen – is te vinden bij Van Dam 
1989, 109 e.v. Zie ook Asser/Hartkamp & Sieburg 6-IV 2015/75, Van Dam 2000, p. 173 e.v., Sieburgh 
2000, p. 73 e.v., Hijma & Olthof 2008, p. 280 en Brahn/Reehuis 2010, p. 344 e.v. Vgl. bij de aldus gerubri-
ceerde gezichtspunten de tweede vraag in nr. 160 (gezichtspunt (ii)), de eerste vraag in nr. 160 (gezichts-
punt (iii)) en nr. 162 (gezichtspunt (iv)). De gedraging van de opiniongever is altijd het geven van zijn 
opinion. De vraag wat de aard van de gedraging is (gezichtspunt (i)), speelt voor de boordeling van zijn 
handelen daarom geen afzonderlijke rol. Zie over gezichtspunten voorts onder meer Brunner in zijn 
noot onder HR 6 november 1982, NJ 1982/567, Bolt & Spier 1996, p. 162 e.v., Pitlo/Cahen 2002, p.137 e.v., 
Hartlief 2002, p. 487, Giesen 2005, p. 26 e.v., Visscher 2005, p. 65 e.v., Van Maanen & Lindenbergh 2015, 
p. 49 e.v., en Verheij 2015, p. 48 e.v. Vgl. ook Tjong Tjin Tai, WPNR 2005, p. 364 e.v. De gezichtpunten 
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opiniongever spoort met een contractuele zorgplicht (vgl. nr. 121 e.v.) ontbreken. Richting 
is echter te vinden in drie ijkpunten. Aan de hand van die ijkpunten kan worden bepaald 
welke omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen, en hoe die omstandig-
heden ten opzichte van elkaar moeten worden gewogen. Het eerste ijkpunt is het belang 
van de opinionontvanger. Dat belang mondt uit in het doel dat de opinionontvanger met 
de opinion beoogt te bereiken. Dat doel is, in het belang van de opinionontvanger, inzicht 
te krijgen in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet; zie nr. 191 e.v en 160. Het tweede ijkpunt zijn de mogelijkheden die de 
opiniongever heeft om het doel van de opinion te bereiken en het inzicht te bieden waar-
naar de opinionontvanger op zoek is. Die mogelijkheden vertalen zich in het werk dat de 
opiniongever moet en kan doen. Dat werk valt uiteen in juridisch en feitelijk onderzoek, 
juridische oordeelsvorming en vastlegging daarvan; zie nr. 222 e.v. en 161. Het derde ijk-
punt zijn de kosten die met de opinion gemoeid zijn; zie nr. 162.267

159. Achtergrond ijkpunten. De drie in nr.  158 genoemde ijkpunten komen niet uit de 
lucht vallen. Dat springt het meest in het oog als de opinion een client opinion is. De 
opiniongever geeft die opinion aan zijn cliënt als opinionontvanger krachtens de met de 
cliënt gesloten overeenkomst van opdracht; zie nr. 123. Die overeenkomst is naar zijn aard 
gericht op het belang van de cliënt-opinionontvanger – het eerste ijkpunt.268 Dat de over-
eenkomst is gericht op het belang van de cliënt-opinionontvanger betekent niet dat zij 
aan het belang van de opiniongever voorbij gaat. Dat belang komt tot uiting in de ver-
plichting van de cliënt de opiniongever loon te betalen, dat zich vertaalt in de kosten van 
de opinion – het derde ijkpunt.269 De twee belangen worden verbonden door het werk 
dat de opiniongever moet en kan doen – het tweede ijkpunt. Als uitgangspunt moet dat 
werk aan de ene kant voldoende zijn om het belang van de cliënt-opinionontvanger naar 
behoren te dienen maar aan de andere kant niet meer zijn dan het loon van de opinion-
gever rechtvaardigt. Hoewel het de opiniongever en de cliënt vrij staat elk loon overeen te 
komen dat hun goeddunkt, komt in de praktijk een evenwicht tot stand tussen het werk 
dat de opiniongever moet doen en het loon dat hij daarvoor ontvangt.270 Als de opinion 

kunnen ook aanknopingspunten leveren ter bepaling of ander dan gevaarzettend gedrag onrechtmatig 
is; Verheij 2015, p. 49 en mogelijk Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 85.6.3, en 
Hartlief 2002, p. 484. Anders Sieburgh 2000, p. 75.

267 De kosten van een opinion zijn niet beperkt tot de kosten van het werk van de opiniongever. Ook de 
opinionontvanger maakt kosten: de kosten van beoordeling van de opinion en de daarin neergelegde 
opinions, assumptions en qualifications besloten risico’s. 

268 Asser/ Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/18-20.
269 Omdat de opiniongever zijn opinion geeft in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf, heeft hij krach-

tens art. 7:405 lid 1 BW recht op loon (tenzij anders is overeengekomen; andersluidende overeenkom-
sten komen echter in de praktijk niet voor). 

270 Als geen loon is overeengekomen, is de cliënt krachtens art. 7:405 lid 2 BW een gebruikelijk loon ver-
schuldigd. Wat een gebruikelijk loon voor een opinion is, is niet zonder meer duidelijk. Hoewel in de 
advocatuur het loon het algemeen werd en wordt berekend op basis van een uurtarief, is het meer en 
meer gebruikelijk – ook voor opinions – dat een min of meer vast loon wordt overeengekomen dat 
aanhaakt bij een markttarief. Ook een markttarief is echter de neerslag van een zoektocht naar een 
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een third party opinion is, geven het eerste en het tweede ijkpunt uitdrukking aan de 
onvermijdelijke belangenafweging die bepaalt of een handeling onrechtmatig is omdat zij 
strijdt met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid; vgl. nr. 116 e.v.271 
Hetzelfde geldt voor zover een opiniongever die een client opinion geeft onrechtmatig 
handelt door niet de zorg van een goed opiniongever in acht te nemen; vgl. nr. 124. De in 
aanmerking te nemen belangen – het belang van de opinionontvanger als eerste ijkpunt 
en het belang van de opiniongever dat zich vertaalt in de kosten van de opinion als derde 
ijkpunt – worden ook hier verbonden door het werk dat de opiniongever moet en kan 
doen – het derde ijkpunt. Als de opinion een third party opinion is, worden in de praktijk 
de kosten van de opinion meestal niet door de opinionontvanger gedragen. Voor de mate 
waarin het derde ijkpunt zich doet gelden, maakt dat echter geen verschil van betekenis. 
In de praktijk zal de cliënt van de opiniongever in dat geval de opinionontvanger voor-
houden dat de kosten van de opinion binnen de perken moeten blijven; vgl. nr. 162. Een 
maatman-opinionontvanger (zie nr. 186 e.v.) zal in het algemeen ook zonder hij daarop 
gewezen wordt ten minste bij benadering weten wat de met een opinion gemoeide kosten 
zijn en welke grenzen die kosten aan het werk van de opiniongever stellen.

160. Eerste ijkpunt – doel opinion. Het doel dat de opinionontvanger met de opinion 
beoogt – inzicht te krijgen in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet – is niet onbegrensd. Het gaat de opinionontvanger 
om risico’s die gewicht in de schaal zullen leggen bij zijn beslissing de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, aan te gaan. De bepaling welke risico’s dat zijn, vergt dat ten min-
ste de volgende vragen worden gesteld. Een eerste vraag is, hoe groot de kans is dat een 
risico zich verwezenlijkt. Naarmate die kans groter is, is er meer reden het risico onder 
de loep te nemen.272 Een tweede vraag is, wat de gevolgen zijn als een risico zich ver-
wezenlijkt. Naarmate die gevolgen, althans voor de opinionontvanger, beperkter zijn, is 
er meer reden het risico buiten beschouwing te laten.273 Een derde vraag – die meestal 
alleen zinvol in samenhang met de eerste twee vragen kan worden beschouwd – is of het 
risico kan worden vermeden. Als een risico onvermijdelijk is, kan dat reden zijn er geen 
aandacht aan te besteden. Een vierde vraag is of geruststelling omtrent een risico ook 
met andere middelen dan een opinion kan worden verkregen. Denk aan de mogelijkheid 

evenwicht tussen het werk dat de opiniongever moet verrichten en het loon dat hij daarvoor ontvangt. 
Ontbreekt een gebruikelijk loon, dan is de cliënt krachtens art. 7:405 lid 2 BW een redelijk loon ver-
schuldigd. Wat redelijk is, hangt mede af van de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden 
(Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/134) en is daarmee de weergave van eenzelfde evenwicht. 

271 Vgl. over de onvermijdelijkheid van die belangenafweging Asser/Hartkamp & Sieburg 6-IV 2015/56. 
Vgl. ook Van Dam 2000, p. 1 e.v., Sieburgh 2000, p. 73, Hartlief 2002, p. 481 e.v., en Tjong Tjin Tai 2006, 
p. 141 e.v.

272 Vgl. het gezichtspunt in noot 266 dat neerkomt op “de waarschijnlijkheid dat zich schade zal voordoen”.
273 Vgl. het gezichtspunt in noot 266 dat neerkomt op “de aard en omvang van de mogelijke schade”. De 

aard van de schade die de opinionontvanger kan lijden doordat de opiniongever zijn zorgplicht ver-
zaakt, is in de praktijk altijd vermogensrechtelijk. De vraag wat de aard van de schade is, speelt daarom 
geen afzonderlijke rol.
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dat de opinionontvanger van de opinionvennootschap een garantie verlangt dat bepaalde 
risico’s – bijvoorbeeld het risico dat zij niet alle vergunningen heeft die zij voor haar bedrijf 
nodig heeft – zich niet voordoen. Een vijfde vraag is of de opiniongever het risico al kent. 
Als een risico al bekend is, heeft onderzoek daarnaar niet snel toegevoegde waarde.274 Het 
antwoord op deze vragen stelt een plafond aan de zorg die de opiniongever moet betrach-
ten. Risico’s die onvoldoende gewicht in de schaal leggen, vallen buiten het doel van de 
opinion. De zorg van de opiniongever hoeft zich daarover dus niet uit te strekken.

161. Tweede ijkpunt – werk opiniongever. Het werk dat de opiniongever moet doen om 
de opinion aan haar doel te laten beantwoorden, is evenmin onbegrensd. De bepaling 
welk werk moet worden gedaan, vergt dat ten minste drie vragen worden gesteld. Een 
eerste vraag is welke werk ten minste nodig is om de opinion enige inhoud te geven of, 
anders gezegd, om de opinionontvanger minimaal inzicht te bieden in de juridische risi-
co’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Zo vergt een 
corporate power opinion dat de opiniongever ten minste de statuten van de opinionven-
nootschap bestudeert. De corporate power opinion zegt onder meer dat het aangaan van 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, past binnen de grenzen die de statuten aan 
de activiteiten van de opinionvennootschap stellen; zie nr.  534. Een dergelijke opinion 
die niet stoelt op onderzoek van de statuten, is inhoudsloos. Het is onvoldoende dat de 
opinion gever de opinion grondt op bijvoorbeeld een bevestiging van het bestuur van de 
opinionvennootschap. Het antwoord op de eerste vraag legt een bodem in de zorg die 
de opiniongever moet betrachten. Een tweede vraag is welk werk de opiniongever boven 
de bodem zou kunnen doen om de opinion meer dan een minimale inhoud te geven en 
dus de opinionontvanger meer dan minimaal inzicht te bieden in de juridische risico’s 
die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Het is denkbaar dat 
dat werk er niet is. Zo raadpleegt een opiniongever die wil weten wie de bestuurders van 
de opinionvennootschap zijn, het handelsregister. Omdat tegenover derden die daarvan 
onkundig waren niet de onjuistheid of onvolledigheid van de handelsregisterinschrijving 
kan worden tegen geworpen (vgl. nr. nr. 419), biedt die raadpleging de opinionontvanger 
alle zekerheid die hij kan verlangen. Het is echter ook denkbaar dat werk met uiteen-
lopende breedte en diepte kan worden gedaan, dat tot verschillende maten van inzicht 
leidt. Zo moet een opiniongever die een incorporation opinion geeft, die mede inhoudt 
dat de opinionvennootschap is opgericht (zie nr.  nr.  492275), ten minste nagaan of de 
 opinionvennootschap in het handelsregister is ingeschreven. Dat is de bodem van zijn 
werk. Daarbovenop kan de opiniongever nagaan of datgene wat nodig was om tot oprich-
ting van de opinion vennootschap te komen, op het eerste oog heeft plaatsgevonden. Dat 
vergt dat hij bij het handelsregister een kopie van de akte van oprichting opvraagt en die 
bestudeert. Wil hij nog verder gaan, dan kan de opiniongever verder nagaan of de akte 
van oprichting opvragen aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Dat vergt onder meer dat 

274 Vgl. voor de derde en de vierde vraag het gezichtspunt in noot 266 dat ziet op “de kennis van de dader”.
275 De incorporation opinion houdt daarnaast in dat de opinionvennootschap bestaat; zie nr. 492. 

Over opinions.indd   100 17-5-2016   15:01:25



101

2    De zorgplicht van de opiniongever 

hij nagaat of de persoon die de akte als notaris heeft ondertekend ten tijde van die onder-
tekening bevoegd was het notarisambt uit te oefenen. Daartoe moet hij door raadpleging 
van het register voor het notariaat vaststellen dat de ondertekenaar notaris was (art.  5 
Wna) en dat niet ten tijde van de ondertekening voor hem een waarnemer bevoegd was 
(art. 28 en 29 lid 7 Wna).276 Een derde vraag is tenslotte welk werk van de opiniongever 
als Nederlands juridisch adviseur kan worden verlangd. Werk dat de grenzen van wat van 
een dergelijk adviseur kan worden verlangd te buiten gaat, kan van de opiniongever niet 
worden verwacht.

162. Derde ijkpunt – kosten. Ten slotte zijn de kosten die met een opinion zijn gemoeid 
evenmin onbegrensd. Die kosten kunnen aanzienlijk zijn. De kosten van een opinion 
lopen uiteen van enkele duizenden euro’s voor een eenvoudige opinion tot een veelvoud 
daarvan voor een ingewikkelde.277 Als meer dan de gebruikelijke opinionparagrafen 
worden opgenomen, leidt dat tot extra kosten, die al snel fors oplopen. De kosten van de 
 opinion zijn daarom een serieus punt van aandacht voor degene die ze dragen moet.278 
Hij zal verlangen dat de kosten worden afgewogen tegen de baten ervan: het toegevoegde 
inzicht dat het werk aan de opinion biedt in de risico’s die verbonden zijn aan de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet. Als de opinionontvanger zelf de kosten van de opinion 
draagt, zal hij daartoe met de opiniongever over de kosten in overleg treden. Als een ander 
de kosten draagt, zal in de praktijk die ander de opinionontvanger voorhouden, en moge-
lijk van hem bedingen, dat de kosten in de hand gehouden moeten worden.279, 280, 281

276 Welk werk de opiniongever kan doen, wordt mede bepaald door de praktische mogelijkheden die hij 
heeft om zijn werk te verrichten. Praktische belemmeringen kunnen ertoe nopen minder te doen dan 
het recht in normale omstandigheden zou vergen. Zie voor een voorbeeld – het handelsregister is geslo-
ten – nr. 181. De praktische mogelijkheden van de opiniongever kunnen worden beperkt door de tijd 
die de opiniongever is gegund om zijn werk te doen; vgl. Field & Smith 1 2014, p. 95 en 100. 

277 Vgl. over de kosten van een opinion Nijnens 1996, p. 143.
278 In de financieringspraktijk, waarin opinions het meest voorkomen, worden die kosten meestal gedra-

gen door de opinionvennootschap. 
279 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 125.
280 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 26-27 en zie p. 51: “As the Revised ABA Guidelines point 

out, opinion requests “should be limited to matters that are reasonably related to the transaction” and 
the benefit to the recipient of each opinion “should warrant the time and expense required to prepare 
it.”” Vgl. ook Tribar 1998, § 1.3: “If the opinion preparers conclude that the cost to their client of pre-
paring the opinions requested will be high, the opinion preparers should seek reconsideration of the 
requested opinions in light of the likely cost and benefit involved. Counsel for the opinion recipient 
should respond in good faith.” In dezelfde zin Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 22. Zie echter ook 
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 29, noot 12: “Nevertheless, simply because a requested opinion is 
unusual or would be prohibitively expensive to prepare does not mean that it should be rejected out 
of hand. Instead, various alternatives may be available to address the recipient’s concerns or to meet 
the need of the government agency that has promulgated standard forms. Those include narrowing 
the opinion to cover only matters the opinion preparers can address without undue expense, adding 
express assumptions regarding troublesome factual questions, reducing the work the opinion prepar-
ers are required to perform by delineating in the opinion letter what they have done to support the 
opinion and, if the  opinion preparers are still unable to achieve the level of confidence needed to give 
an unqualified  opinion, adding reasoning, a qualification or both.”

281 Vgl. het gezichtspunt in noot 266 dat neerkomt op “de bezwaarlijkheid van te nemen voorzorgmaat-
regelen”. Of voorzorgmaatregelen bezwaarlijk zijn, wordt mede bepaald door de kosten daarvan; 
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163. Afweging. Het antwoord op de vraag welke zorg een opiniongever moet betrachten, 
moet aan de hand van de drie ijkpunten – inzicht dat de opinion moet bieden, mogelijk 
werk van de opiniongever, kosten – worden bepaald. Als het tweede ijkpunt maar één 
weg biedt waarlangs de opiniongever het vereiste inzicht kan bieden (vgl nr. 161), is het 
antwoord eenvoudig. De opiniongever moet het werk doen, dat het tweede ijkpunt ver-
eist. Als het tweede ijkpunt meer mogelijkheden biedt waarop de opiniongever zijn werk 
kan inrichten, moet echter een afweging worden gemaakt. Die afweging vergt dat het 
inzicht dat de verschillende mogelijkheden bieden in de risico’s die verbonden zijn aan 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, worden afgezet tegen de aan die mogelijk-
heden verbonden kosten. Lopen de twee uit de pas, dan moet hetzij aan de zorg, hetzij aan 
de kosten worden gesleuteld. Sleutelen aan de zorg brengt mee dat de opinionontvanger 
genoegen moet nemen met minder zorg. Sleutelen aan de kosten leidt ertoe dat degene 
die die kosten draagt, hogere kosten voor zijn rekening moet nemen.282 Gebeurt geen van 
beide, dan landt de kwestie bij de opiniongever, die tegen dezelfde kosten hogere zorg 
moeten leveren.

164. Afweging in de praktijk. In de praktijk is de afweging tussen inzicht en kosten – aan 
de ene kant het inzicht dat in de risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, dat wordt geboden door de verschillende mogelijkheden om het 
werk van de opiniongever in te richten en aan de andere kant de aan die mogelijkhe-
den verbonden kosten – zelden onderwerp van gesprek met de opinionontvanger. In veel 
gevallen geeft de opinionontvanger niet meer richting dan dat hij “een opinion” verlangt. 
De opiniongever maakt de afweging daarom bijna altijd zelf, meestal aan de hand van het 
opiniongebruik; zie nr. 166 e.v.283 De juistheid van de afweging komt vervolgens alleen aan 
de orde in het zeldzame geval dat de opinion onjuist blijkt te zijn. Als dan blijkt dat bij een 
andere afweging de opiniongever met iets meer werk de onjuistheid had kunnen voor-
komen, is het verleidelijk te oordelen dat de afweging fout is geweest.284 Aan die verleiding 
moet echter niet te snel worden toegegeven. De gewraakte afweging kan niet geïsoleerd 

Van Dam 1989, p. 122, Bolt & Spier 1996, p. 180, Van Dam 2000, p. 203 e.v., Hartlief 2002, p.487, en 
Van Maanen & Lindenbergh 2015, p. 50. De toepassing van de gezichtspunt ter bepaling of een gevaar-
zettende gedraging onrechtmatig is, verschilt echter van de toepassing van het tweede ijkpunt. Bij de 
toepassing van het gezichtspunt vallen de kosten bij de de gevaarzetter. Het is aan hem af te wegen of 
het belang dat voor hem met zijn gevaarzettende gedraging is gemoeid, rechtvaardigt dat hij de kosten 
maakt die zijn verbonden aan het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen. Bij de toepassing van het 
ijkpunt vallen de kosten als uitgangspunt bij de cliënt van de opiniongever. De afweging of de kosten 
gerechtvaardigd zijn, is daarmee niet aan de opiniongever. De afweging moet worden gemaakt hetzij 
door de opinionontvanger zelf – als hij de kosten van de opinion draagt – hetzij door de cliënt van de 
opiniongever in samenspraak met de opinionontvanger – als de cliënt de kosten draagt; vgl. nr. 159. 

282 Vgl. noot 278.
283 Dat spoort met zijn taak; vgl. noot 43.
284 De onjuistheid kan ook het gevolg zijn van een fout bij het werk waartoe de uitkomst van de gemaakte 

afweging noopte. Denk aan het geval dat bij het controleren van de ondertekening van een bestuurs-
besluit een bestuurder over het hoofd wordt gezien. Een dergelijke fout komt in beginsel voor risico van 
de opiniongever; vgl. nr. 303 e.v.
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worden beschouwd. De opiniongever heeft de afweging tussen inzicht en kosten op aller-
lei punten gemaakt. Als de gewraakte afweging fout is omdat de opinion meer inzicht 
had moeten bieden, gaan waarschijnlijk andere afwegingen onder dezelfde fout gebukt. 
Als de gewraakte afweging anders had moeten worden gemaakt, hadden ook die andere 
afwegingen anders moeten worden gemaakt. Elke verandering van afweging betekent 
echter meer werk. Meer werk betekent meer kosten. Opgeteld voor alle afwegingen lopen 
de kosten van de opinion al snel op. De afweging tussen inzicht en kosten raakt zo alsnog 
uit balans. Die balans, niet alleen voor de gewraakte afweging maar voor alle afwegingen 
samen, moet in het oog gehouden worden. Als van de opiniongever wordt verlangd dat hij, 
aan de ene kant, de kosten in de hand houdt maar, aan de andere kant, het risico draagt 
van geïsoleerd beschouwde afwegingen die ook anders hadden kunnen worden gemaakt, 
wordt het geven van opinions voor hem een loterij. Dat wringt temeer omdat de kosten 
van een opinion – enkele duizenden euro’s – en de schade die van een onjuiste opinion het 
gevolg kan zijn – vaak honderden miljoenen euro’s – nogal uit de pas lopen.285

165. Kosten niet allesbepalend. Dat de kosten een ijkpunt zijn voor de bepaling van de 
zorg die een opiniongever moet betrachten, betekent niet dat zij allesbepalend zijn. Een 
opiniongever die voor zijn opinion twee keer zo hoge kosten rekent als een ander zou 
doen, hoeft niet zonder meer twee keer meer zorg te betrachten. Sommige opiniongevers 
zijn nu eenmaal duurder dan andere. Omgekeerd kan een opiniongever die de helft lagere 
kosten rekent, zich er niet achter verschuilen dat hij met beperktere zorg kon volstaan. Een 
opiniongever die ervoor kiest zijn opinion voor een afbraakprijs aan te bieden, moet nog 
steeds de vereiste mate van zorg betrachten.

2.6 De inhoud van de zorgplicht op hoofdlijnen – het opiniongebruik

166. Opiniongebruik. Wat de inhoud is van elk ijkpunt aan de hand waarvan de zorg 
van een goed opiniongever kan worden vastgesteld, wordt bepaald door de omstandig-
heden van het geval. Waar die omstandigheden gelijk of vergelijkbaar zijn, vinden zij 
hun neerslag in het opiniongebruik.

167. Opiniongebruik. De drie ijkpunten aan de hand waarvan kan worden bepaald wat 
de zorg van een goed opiniongever inhoudt – (a) het inzicht in de juridische risico’s die 

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

286 De drie ijkpunten zijn dan ook geen afwijking van de regel – vgl. nr. 116 en 123 – dat de zorg die een 
opiniongever moet betrachten, wordt bepaald door de omstandigheden. Zij zijn een handvat voor de 
toepassing daarvan.

287 Ook Nijnens 1996, p. 11, wijst op het belang van het opiniongebruik voor de opinionpraktijk.
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zondere omstandigheden daartoe nopen, is het nodig van het opiniongebruik af te wijken; 
vgl. nr. 180 e.v.288

168. Vaststellen opiniongebruik. Het niet altijd eenvoudig vast te stellen wat het 
 opiniongebruik is. Er is de monografie van Nijnens, die op hoofdlijnen houvast biedt.289 
De weinige andere Nederlandse literatuur over opinions biedt niet meer dan enig inzicht 
op onderdelen. Rechtspraak ontbreekt.290 Het gebruik wortelt deels in de Amerikaanse 
 opinionpraktijk. Daarover bestaat een overvloed aan literatuur; zie nr. 14. De Amerikaanse 
praktijk laat zich echter niet één op één overzetten naar Nederland. Anders dan in de 
Verenigde Staten bestaat in Nederland geen georganiseerd overleg tussen opiniongevers 
waarin aan de orde komt wat het opiniongebruik inhoudt. Desondanks bestaat er tus-
sen ervaren opiniongevers brede overeenstemming over de vraag wat het gebruik is.291 

288 Ook naar Amerikaans recht wordt de zorg die een opiniongever moet betrachten (vgl. noot 166) in 
beginsel bepaald door “customary practice”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 30 en Tribar 1998, 
§ 1.4(a): “This Report describes what an opinion giver should consider when preparing an opinion 
letter. The starting point is customary practice.” “Customary practice” is de “practice of lawyers who 
regularly give, and lawyers who regularly advise opinion recipients regarding” opinions of the kind 
involved”; Legal Opinion Principles 1998, nr. B. “Customary practice” valt uiteen in “customary usage”, 
die bepaalt hoe een opinion moet worden uitgelegd (vgl. nr. 177), en “customary diligence”, die bepaalt 
welk onderzoek een opiniongever moet doen (vgl. nr. 175); Tribar 1998, § 1.4(b) en (c).

289 Nijnens 1996.
290 De enige gepubliceerde rechtspraak waarin vermeende gebreken in een opinion aan de orde waren, 

is Rb. Rotterdam 11 maart 2013, ECLI:NL:RBROT:2010:BL7221, JOR 2010/144, en het hoger beroep 
daarvan Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140, 
in cassatie vernietigd door HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, RvdW 2015/363. Ten tijde dat 
de kopij van dit boek werd afgesloten, was in de procedure na verwijzing door de Hoge Raad nog geen 
arrest gewezen.

291 Als onderdeel van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek, is onderzoek gedaan naar de 
mening van ervaren opiniongevers over het opiniongebruik. Een concept voor dit boek is voorgelegd 
aan advocaten van Allen & Overy, De Brauw Blackstone Westbroek, Clifford Chance, Freshfields, 
Linklaters, Loyens Loeff, NautaDutilh en Stibbe. Deze advocaten hebben schriftelijk commentaar op 
het concept geleverd. Met hen is voorts overlegd over de inhoud van het concept. In dat overleg is in het 
bijzonder aandacht geschonken aan het opiniongebruik. De uitkomsten van het overleg zijn in dit boek 
verwerkt. Daar waar dit boek naar het gebruik verwijst, wordt hetgeen daarover wordt geschreven door 
deze advocaten breed gedragen. De kantoren die in het overleg betrokken zijn, zijn niet de enige kanto-
ren die actief zijn in de opinionpraktijk. Op (of vaak juister: door; zie nr. 17) vele andere advocaten- en 
notarissenkantoren worden ook opinions gegeven. Het overleg is echter beperkt tot advocatenkantoren 
waarvan aannemelijk is dat zij een opinionpraktijk van betekenis hebben, zowel kwantitatief als kwali-
tatief. Een onderzoek onder alle kantoren met ervaring in de opinionpraktijk, hoe gering ook, zou een 
omvangrijk werk zijn geweest. Het ligt niet voor de hand dat onderzoek onder dergelijke kantoren grote 
toegevoegde waarde zou hebben. De selectie van die kantoren is geschied aan de hand van de rang-
ordes van Nederlandse advocatenkantoren die in 2014 zijn toegekend door Chambers & Partners (zie  
www.chambersandpartners.com) en The Legal 500 (zie www.legal500.com). Chambers & Partners en 
The Legal 500 maken en publiceren jaarlijks wereldwijde rangordes van advocatenkantoren. De twee 
publicaties worden op het gebied van dergelijke rangordes althans in Nederland algemeen als leidend 
gezien. Omdat opinions vooral gemeengoed zijn in de financieringspraktijk (zie nr. 11), is de selectie 
beperkt tot kantoren die zijn opgenomen in de rangordes voor “Banking & Finance”, “Capital Markets: 
Debt”, “Capital Markets: Equity” en “Capital Markets: Securitisation” (Chambers & Partners) en 
“Banking and finance”, “Asset finance and structured finance”, “Capital markets” en “Project finance 
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Ervaren opiniongevers hebben bijna altijd ervaring aan beide kanten van de tafel: als 
 opiniongever en als advocaat van de opinionontvanger. Zij kennen het opiniongebruik uit 
de opinions die zij maken en de opinions die zij van andere opiniongevers zien, en uit de 
discussies die zij daarover met andere opiniongevers hebben.292

169. Opiniongebruik niet zonder meer bepalend. De vraag wat het opiniongebruik is, valt 
niet samen met de vraag wat de zorg van een goed opiniongever is. Wat het gebruik is, is 
een feitelijke vraag. Wat de zorg van een goed opiniongever is, is een normatieve vraag.293 
Het is denkbaar dat de norm de lat hoger legt dan de feiten halen.294 Dat kan in het bijzon-
der het geval zijn als het recht wijzigt.295 Zo is sinds 1 februari 2007 een opinionvennoot-
schap die voorkomt op een van de Europese terrorismelijsten van rechtswege verboden 
en onbevoegd rechtshandelingen te verrichten (art. 2:20 lid 3 BW; zie voor de datum van 
inwerkingtreding art.  V van de wet waarbij het lid is ingevoegd296). Een opiniongever 
moet daarom nagaan of de opinionvennootschap niet op een dergelijke lijst voorkomt; zie 
nr. 504, 525, 551 e.v. en 643. Het is echter aannemelijk dat niet alle opiniongevers daartoe 
onmiddellijk op 1 februari 2007 zijn overgegaan. Het opiniongebruik zal enige tijd nodig 
gehad hebben om zich naar de nieuwe regel te voegen. In de tussentijd was de norm stren-
ger dan het gebruik.

170. Opiniongebruik. Het opiniongebruik raakt een opinion in het bijzonder op drie pun-
ten. In de eerste plaats bepaalt het opiniongebruik de mate van zorg die een opiniongever 
moet betrachten; zie nr. 171 e.v. In de tweede plaats geeft het opiniongebruik richting aan 
de reikwijdte van het onderzoek dat de opiniongever moet doen; zie nr. 175 e.v. In de derde 

and PFI” (The Legal 500). Van die kantoren zijn de kantoren met ten minste drie vermeldingen in een 
van de hoogste twee rangen geselecteerd (“band 1” en “band 2” voor Chambers & Partners, 1 en 2 voor 
The Legal 500; Chambers & Partners kent, afhankelijk van het praktijkgebied tot vijf rangen, The Legal 
500 drie, zij het dat rang 3 is gesplitst in twee subrangen). De advocaten van de geselecteerde kantoren 
met wie het overleg is gevoerd, zijn alle advocaten met langjarige ervaring in de opinionpraktijk.

292 Een uitzondering geldt mogelijk voor bedrijfsjuristen die werken bij een niet-financiële instelling. 
Het is voorstelbaar dat zij alleen als opiniongever optreden.

293 Vgl. nr. 116, 119 en 123 en vgl. nr. 124. 
294 Vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/87. Zie voor een voorbeeld uit de praktijk HR 30 januari 1981, 

ECLI:NL:HR:1981:AG4140, NJ 1982/56: nagenoeg onmiddellijk nadat de akte tot leverings van ver-
kocht vastgoed is verleden, betaalt de notaris een deel van de koopsom uit aan de verkoper. Na de 
betaling, maar voordat de leveringsakte in de openbare registers is ingeschreven, wordt op het vastgoed 
beslag gelegd. De handelswijze van de notaris is in strijd met de zorg van een redelijk bekwaam en 
redelijk handelend vakgenoot. Daaraan doet niet af dat de handelwijze in overeenstemming is met het 
notariële gebruik.

295 In andere gevallen moet het opiniongebruik in het algemeen leidend zijn; vgl. nr. 182
296 Wet van 20 november 2006, houdende goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg tot stand 

gekomen Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-
gouvernementele organisaties, alsmede invoering van enige regels met betrekking tot in een terroris-
melijst vermelde organisaties en andere organisaties waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is 
met de openbare orde (Stb. 2006, 600).
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plaats bepaalt het opiniongebruik mede de uitleg die aan een opinion moet worden gege-
ven; zie nr. 177 e.v.

171. Invloed opiniongebruik op mate van zorg. Het opiniongebruik wil dat de opinion-
gever bij het geven van zijn opinion een hoge mate van zorg in acht neemt. De zorgplicht 
van de opiniongever verschilt echter niet principieel van de zorg die een advocaat moet 
betrachten bij ander werk dat hij voor een cliënt verricht.

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

297 Nijnens 1996, p. 33. In dezelfde richting Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391, die spreekt over “de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid”, en Hofstede, TvOb 2007, p. 110, die stelt dat een opinion “een hogere mate 
van zekerheid” moet bieden dan een “regulier juridisch advies”.

298 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Sterba & McDermott, in: Sterba, p. 1-20: “[…] the applicable 
standard of care and diligence in issuing legal opinions is as high as in any professional activity in 
which a lawyer might engage.”

299 Het opiniongebruik is naar zijn aard beperkt tot de opinionpraktijk. Dat een onder de kop “opinion” 
gegeven oordeel een hoge mate van zorg vergt, is buiten de grenzen van de opinionpraktijk dan ook 
geen gegeven. Welke zorg een advocaat in acht moet nemen die in een bericht dat geen opinion is in 
de in dit boek bedoelde zin, bewust of onbewust de magische woorden “I am of the opinion” gebruikt, 
moet worden vastgesteld door zijn handelen te toetsen aan wat een redelijk bekwaam en redelijk han-
delend vakgenoot, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zou hebben gedaan; vgl. nr. 123. 

300 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 7: “Lawyers approach closing opinions with great care, taking 
pains to establish the factual and legal basis for every opinion they give, researching seemingly obscure 
legal points, and worrying about niceties of syntax and vocabulary. When delivering closing opinions, 
lawyers put their professional reputations on the line.” Anders de verdachte opiniongever in Hof 
Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140, voor wie “naar 
eigen zeggen het opmaken van een ‘legal opinion’ niet tot de meest intellectuele uitdagingen van zijn 
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173. Opinion is geen garantie of verzekering. Dat een opiniongever een hoge mate van 
zorg moet betrachten, betekent niet dat hij instaat voor de juistheid van de in de zijn opi-
nion gegeven oordelen. In de literatuur is wel het tegendeel gesuggereerd. Zaman stelt dat 
een opinion een “resultaatverbintenis” is.301 Het lijkt erop dat hij daarmee bedoelt dat de 
opiniongever ervoor moet zorgen dat de oordelen in zijn opinion zonder meer juist zijn. 
Hofstede stelt dat een opiniongever mag worden geacht de juistheid van wat in de opinion 
staat “te garanderen”.302 Brink en Raaijmakers suggereren dat een opiniongever met zijn 
opinion een aansprakelijkheid op zich neemt die “in de buurt komt van een aanvaar-
ding van risicoaansprakelijkheid”.303 Deze, en vergelijkbare, opvattingen zijn onjuist.304 
In weerwil van de suggestie die uitgaat van de stelligheid van de oordelen in een opinion, 
mag de opinionontvanger er niet van uitgaan dat hun juistheid boven twijfel verheven is.305 
Het onderzoek dat een opiniongever doet, is op allerlei punten beperkt; vgl. nr. 227 e.v. 
(juridisch onderzoek) en 238 e.v. (feitelijk onderzoek). Daar waar het onderzoek zich niet 
heeft uitgestrekt, kan de werkelijkheid anders zijn dan de opinion zegt. Recht is bovendien 
geen wiskunde. In de wiskunde kan “als A, dan B” een absolute waarheid zijn, in het recht 
volgt na “als A, dan B” doorgaans: tenzij. Die “tenzij” kan meer of minder omvatten. Soms 
is buiten twijfel welke tenzij’s er zijn. In veel gevallen is dat echter minder duidelijk. Over 
wat rechtens is, kan veelal verschillend worden gedacht; vgl. nr. 269 e.v. Vaak is er zoiets 
als een heersende leer, maar zijn er tevens afwijkende meningen. De opvattingen over 
wat rechtens is, kunnen met de tijd veranderen. Die veranderingen kunnen terugwerken. 
Waar vandaag de heersende leer A is, kan over vijf jaar blijken dat de heersende leer zich 
al die tijd heeft vergist. De Hoge Raad kan oordelen dat, anders dan de heersende leer 
destijds voor ogen had, het recht al vijf jaar B was. Tenzij’s waarvan het bestaan buiten 
twijfel is, kunnen op zichzelf weer meer of minder duidelijk zijn. Van een enkele tenzij kan 
eenvoudig worden aangegeven wanneer, of vastgesteld dat, hij van toepassing is. Andere 
tenzij’s zijn meer ongrijpbaar, vaak omdat zij vergen dat rekening wordt gehouden met 
alle omstandigheden van het geval of omdat zij zich slechts voordoen in gevallen die zich 
moeilijk laten voorstellen. Met deze tenzij’s moet, de stelligheid van de opinion ten spijt, 
de opinionontvanger leven. Van een opiniongever kan worden verwacht dat hij de opinion 
met zorg voorbereidt en geeft, maar niet meer dan dat. Hij is een juridisch adviseur, en 

beroepsoefening behoorde, werk dat hij niet echt leuk vond”. Het arrest is in cassatie vernietigd door 
HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, RvdW 2015/363. Ten tijde dat de kopij van dit boek werd 
afgesloten, was in de procedure na verwijzing door de Hoge Raad nog geen arrest gewezen.

301 Zaman, WPNR 2010, p. 732. 
302 Hofstede, TvOb 2007, p. 110.
303 Brink & Raaijmakers 1996, p. 59-60. Brink c.s. onderkent dat de norm waaraan het handelen van een 

opiniongever moet worden getoetst die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot is; 
vgl. nr. 116 en 123

304 Ook Nijnens 1996, p. 133, verwerpt de gedachte dat een opiniongever die op zich neemt een opinion te 
geven een resultaatverbintenis op zich laadt.

305 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 15 en 104-106, geciteerd in noot 519, en London Report 2011, 
§ 32, geciteerd in dezelfde noot.
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geen garant of verzekeraar.306 Als een oordeel in de opinion onjuist is, kan dat het gevolg 
zijn van onvoldoende zorg door de opiniongever. Een oordeel kan echter ook onjuist zijn 
omdat de feiten anders zijn dan de opiniongever heeft verondersteld, of omdat het recht 
anders blijkt te zijn dan de opiniongever in redelijkheid heeft gemeend dat het was. Dat is, 
als hij zich van zijn zorgplicht gekweten heeft, de opiniongever niet aan te rekenen.307 De 
zorgplicht die een opiniongever heeft, verschilt niet principieel van de zorgplicht die een 
advocaat of notaris in het algemeen heeft. Dat de opiniongever zijn opinion met een hoge 
mate van zorg moet geven, is slechts een inkleuring van hetgeen van een redelijk bekwaam 
en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.308 Het legt de lat niet hoger.

174. Opinions over lastige kwesties. De suggesties in de literatuur dat een opinion-
gever instaat voor de juistheid van de oordelen in zijn opinion (zie nr.  173), spelen de 
Nederlandse opinionpraktijk ondertussen parten. De praktijk leert dat Nederlandse 
 opiniongevers nogal eens huiverig zijn opinions te geven over lastige kwesties, waarover 
geen oordeel zonder voorbehoud kan worden gegeven. Die huiver is deels te verklaren uit 
verwarring over het begrip “opinion”. Het komt nogal eens voor dat een opinionontvan-
ger die zegt “een opinion” te verlangen, bedoelt dat hij “een clean opinion” wil ontvan-
gen, die zonder voorbehoud zegt wat de opiniongever horen wil. Maar het in een opinion 
neer gelegde oordeel van de opiniongever hoeft niet zonder voorbehoud te zijn. Het oor-
deel kan ook zijn dat een kwestie onzeker is. De opinion is dan een qualified opinion. De 
mate van onzekerheid kan de opiniongever in het oordeel tot uitdrukking brengen; vgl. 
nr. 271. De  opinion kan ook de redenering geven, die de opiniongever tot zijn oordeel heeft 
gebracht. De  opinion is dan een reasoned opinion. De opinion blijft echter onveranderd 
een  opinion. Als de opiniongever een oordeel voorbereidt en geeft met de voor opinions 
passende hoge mate van zorg, is er geen principiële reden om dat oordeel niet te beginnen 
met “I am of the opinion”.

175. Invloed opiniongebruik op reikwijdte onderzoek. Het opiniongebruik bepaalt in 
belangrijke mate de grenzen die de opiniongever bij zijn juridisch en feitelijk onderzoek 
in acht mag nemen.309

176. Onderzoek. Een opiniongever die een opinion moet geven, heeft een drieledige taak: 
hij moet onderzoek doen, hij moet op grond daarvan een oordeel vormen, en hij moet dat 
oordeel in de opinion vastleggen; zie nr. 222. Het onderzoek valt uiteen in juridisch en 
feitelijk onderzoek. In sommige gevallen geeft het recht ondubbelzinnig richting aan het 

306 Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941 en ten aanzien van de hoedanigheid van garant 
Nijnens 1996, p. 21-22 en Brink & Raaijmakers 1996, p. 59. In dezelfde zin Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 15 en London Report 2011, § 33.

307 In dezelfde zin Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391. Vgl. ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 60.
308 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 129, en Van Wassenaer, Adv 1988, p. 391.
309 Vgl. noot 288.
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onderzoek dat een opiniongever hoort te doen. In andere gevallen biedt het recht echter 
verschillende wegen, die verschillen in hun mate van zorgvuldigheid; vgl., ook voor voor-
beelden, nr. 161. Welk onderzoek in dergelijke gevallen van een goed opiniongever wordt 
gevergd, wordt bepaald door het opiniongebruik. De richting die het opinion gebruik aldus 
geeft aan de reikwijdte van het onderzoek dat de opiniongever moet doen, uit zich op twee 
niveaus. Op het eerste niveau geeft het opiniongebruik richting aan de onderzoeksplicht 
van de opiniongever in het algemeen; vgl. nr. 227 e.v. (juridisch onderzoek) en 238 e.v. 
(feitelijk onderzoek). Op het tweede niveau bepaalt het opiniongebruik, binnen de aldus 
in het algemeen getrokken grenzen, welk onderzoek een opiniongever moet doen om de 
oordelen te kunnen geven die zijn opgenomen in de gebruikelijke opinionparagrafen; zie 
daarover de hoofdstukken 5-12.

177. Invloed opiniongebruik op uitleg opinion. Het opiniongebruik brengt mee dat 
de gebruikelijke onderdelen van een opinion in beginsel de betekenis hebben die het 
gebruik daaraan toekent.

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

310 Ook in de Verenigde Staten wordt de betekenis van een opinion in belangrijke mate bepaald door “cus-
tomary usage”, die “reflects how experienced laywers customarily interpret and draft opinions”; Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 19-20. De betekenis van een opinion wordt voorts bepaald door “custom-
ary diligence” die “experienced lawyers customarily do to support it”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, 
p. 21. Vgl. ook noot 288.
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juridische idioom. De vraag wat die terminologie in een Nederlandsrechtelijk kader bete-
kent, is echter niet altijd eenduidig te beantwoorden; vgl. de voorbeelden in nr. 95. Het 
opiniongebruik biedt hier uitkomst. Moeilijk in een Nederlandsrechtelijk kader te passen 
Amerikaanse begrippen hebben in een opinion de betekenis die het opiniongebruik daar-
aan geeft.

179. Doorwerking uitleg in onderzoek. De uitleg die aan een opinion moet worden gege-
ven, staat niet op zichzelf. De uitleg van een opinion bepaalt mede welk oordeel in de 
opinion besloten ligt. Dat oordeel kan de opiniongever alleen geven als hij het daarvoor 
vereiste onderzoek heeft gedaan. De uitleg van de opinion bepaalt aldus mede welk onder-
zoek de opiniongever moet doen; vgl. nr. 274.

180. Afwijkingen van het opiniongebruik. De omstandigheden van het geval kunnen 
de opiniongever ertoe nopen af te wijken van het opiniongebruik. Dergelijke afwijking is 
uitzondering, geen regel.

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

311 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 128: “Customary practice notwithstanding, the parties to a 
transaction remain free to vary the scope and nature of the factual investigation the opinion preparers 
otherwise would be required to conduct. To do so, the opinion preparers should discuss the matter 
with the opinion recipient, describe their factual investigation in the opinion letter and make clear in 
the opinion letter that the factual investigation described is the only factual investigation they have 
conducted.” 

312 Opiniongevers met online toegang tot het handelsregister kunnen wel een zogenoemd online- uittreksel 
krijgen. De bewijskracht van een dergelijk uittreksel is echter beperkt; zie nr. 426.
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verplicht een hoge mate van zorg te betrachten. Een opiniongever moet vaak, en een ver-
standig opiniongever zal hoe dan ook, van de afwijkingen van het gebruik in zijn opinion 
melding maken; vgl. nr. 189 en 190.313

182. Afwijking van het opiniongebruik is uitzondering, geen regel. Hoewel de omstandig-
heden kunnen nopen tot afwijking van het opiniongebruik, moet niet lichtvaardig wor-
den geoordeeld dat zo’n afwijking nodig is. Het opiniongebruik komt niet uit de lucht 
vallen. Het is de neerslag van jarenlange ervaring van in de opinionpraktijk doorknede 
advocaten. Tussen ervaren opiniongevers bestaat over het opiniongebruik brede overeen-
stemming.314 Die overeenstemming heeft het mogelijk gemaakt dat de opinionpraktijk 
in belangrijke mate is gestandaardiseerd. Hoewel elke opiniongever zijn opinions geeft 
in een vorm waarmee hij zich vertrouwd voelt, en opinions van verschillende opinion-
gevers aldus op het oog verschillen, bestaat tussen ervaren opiniongevers geen verschil 
van mening van betekenis over doel van een opinion, de betekenis van de gebruikelijke 
opinionparagrafen, en het onderzoek – juridisch en feitelijk – dat moet worden gedaan om 
de in die opinionparagrafen neergelegde oordelen te geven. De aldus bereikte standaardi-
satie vereenvoudigt het proces dat moet worden gevolgd om tot een opinion te komen. In 
de eerste plaats vereenvoudigt de standaardisatie het opstellen van opinions. De opinion-
gever kan gebruikelijke opinions geven in de vom van een door hem opgesteld model. Het 
werk dat hij moet doen om de daarin opgenomen opinions te beschrijven, kan hij vast-
leggen in een handleiding. Dat alles beperkt de kans op fouten; vgl. nr. 309. In de tweede 
plaats vereenvoudigt standaardisatie de beoordeling van opinions. Omdat de betekenis 
van gebruikelijke opinions vaststaat, kan de opinionontvanger (in elk geval de maatman-
opinionontvanger; zie nr. 186) de opinion eenvoudig op waarde schatten. Hij weet welk 
inzicht de opinion hem biedt in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet, en ook waar de grenzen van dat inzicht liggen. In de 
derde plaats vereenvoudigt standaardisatie het overleg tussen opiniongever en opinion-
ontvanger over de opinion. Omdat de opinionontvanger weet wat hij aan de  opinion heeft, 
kan dat overleg beperkt blijven. De door standaardisatie aldus bereikte vereenvoudiging 
drukt de kosten van een opinion. Afwijking van het opiniongebruik drijft de kosten weer 
op. Hetzelfde geldt als de opiniongever voortdurend rekening moet houden met de moge-
lijkheid dat afwijking geboden kan zijn; vgl. nr. 164. Het kostenvoordeel dat met standaar-
disatie wordt bereikt wordt aldus weer teniet gedaan. Daarmee is niemand gebaat.

313 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; vgl. Tribar 1998, § 1.5: “The parties may have good reason to 
depart from customary opinion practice in particular circumstances. A material departure from any 
aspect of customary practice (including diligence or usage) should be expressly described in the  opinion 
letter.” Aldus ook Legal Opinion Principles 1998, nr. I.C. Zie over “diligence or usage” noot 288.

314 Dat bleek in het onderzoek dat mede aan dit boek ten grondslag ligt; zie daarover noot 291.
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183. Omstandigheden die tot afwijking van het opiniongebruik kunnen nopen – persoon 
opiniongever en persoon opinionontvanger. De persoon van de opiniongever is slechts bij 
uitzondering een in aanmerking te nemen omstandigheid. De persoon van de opinion-
ontvanger kan een rol spelen. De opiniongever mag zich in het algemeen richten op een 
“maatman-opinionontvanger”. De maatman-opinionontvanger is een ervaren opinion-
ontvanger, van wie mag worden aangenomen dat hij weet wat hij van een opinion kan 
verwachten. Bij de bepaling wat de maatman-opinionontvanger is, is mede bepalend 
of de opinionontvanger Nederlands of buitenlands is. Geeft de opiniongever een client 
opinion, dan kan de opiniongever de maatman-opinionontvanger als richtpunt moeten 
loslaten.

184. Omstandigheden die tot afwijking van het opiniongebruik kunnen nopen. Van alle 
voorstelbare omstandigheden die tot afwijking van het opiniongebruik zouden kunnen 
nopen, zijn er twee die het verdienen nader onder de loep te worden genomen: (a) de 
persoon van de opiniongever (zie nr. 182), en (b) de persoon van de opinionontvanger 
(zie nr. 186 e.v.).315

185. Persoon opiniongever. De persoon van de opiniongever is slechts zelden een omstan-
digheid die noopt tot afwijking van het opiniongebruik. De opiniongever is in de prak-
tijk een door de wol geverfde opiniongever, met ruime ervaring in de opinionpraktijk. 
Ontbeert een opiniongever die ervaring, dan doet dat niet af aan zijn zorgplicht. Een 
opiniongever moet de “redelijke bekwaamheid” hebben, die vereist is om de opinion 
te geven.316, 317 Wordt een opiniongever om een opinion gevraagd die buiten de grenzen 
van zijn bekwaamheid valt, dan behoort hij het verzoek om de opinion te weigeren. Dat 
het geven van een opinion in het algemeen werk voor specialisten is, en kennis van de 
 opinionpraktijk en het opiniongebruik vergt, maakt dat niet anders. Een advocaat die 
zich op specialistisch terrein begeeft, moet ervoor zorgen dat hij de daarvoor vereiste 
bekwaamheid heeft.318 Als een ongebruikelijke opinion wordt gevraagd, zou de persoon 
van de opiniongever wel een rol kunnen spelen. Onveranderd blijft dat de opiniongever 
ervoor moet zorgen dat hij de redelijke bekwaamheid heeft die voor het geven van de 
opinion vereist is. Voorstelbaar is echter dat de opinion wordt gevraagd aan een bepaalde 

315 Vgl. over in aanmerking te nemen omstandigheden in algemene zin Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 
2014/97-98 

316 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/94. Zie ook art. 4.1 Verordening op de advocatuur. 
317 Naar Amerikaans recht geldt hetzelfde: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 49.
318 Als een advocaat of notaris naar buiten treedt als specialist, moet hij de zorg betrachten van een redelijk 

bekwaam en redelijk handelend specialist op het betrokken gebied; vgl. Huijgen, in: GS Onrechtmatige 
daad, aant. VI.1.10 en VI.2.2.8 en uitdrukkelijk Michiels van Kessenich-Hoogendam 1970, p. 148. Een 
advocaat of notaris die een opinion geeft, treedt daarmee (en door het aanvaarden van de opdracht 
daartoe) naar buiten als specialist op het gebied van opinions. Vgl. Michiels van Kessenich-Hoogendam 
1995, p. 41, die stelt dat een deskundige die zichzelf niet als specialist afficheert desalniettemin als spe-
cialist moet worden beschouwd als hij “op andere wijze, bijvoorbeeld door het aanvaarden van een 
bepaalde opdracht, het vertrouwen heeft gewekt over specifieke deskundigheid te beschikken”. 
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opiniongever, met het oog op diens bijzondere deskundigheid op het gebied waarover de 
opinion zich uitstrekt. In dat geval is denkbaar dat de zorg die van deze opiniongever 
wordt verlangd, verder gaat dan de hoge mate van zorg die opiniongevers in het algemeen 
moeten betrachten.319 Een vraag is of de persoon van de opiniongever een rol moet spelen 
als de opiniongever een notaris is die een opinion geeft over een notariële akte die door 
hem is verleden. Denk aan het geval dat een notaris een incorporation opinion geeft over 
een opinionvennootschap die is opgericht bij een door hem verleden oprichtingsakte. Het 
antwoord op de vraag moet in beginsel ontkennend zijn. Het geven van een opinion is te 
onderscheiden van de andere werkzaamheden die de opiniongever verricht. Als een nota-
ris een akte heeft verleden met een te vermijden gebrek is hij daarvoor mogelijk als notaris 
aansprakelijk. Zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de opinion blijft echter beperkt tot de 
aansprakelijkheid die opiniongevers gebruikelijk hebben. Een uitzondering op het begin-
sel zou kunnen worden aanvaard als de opinion van de notaris wordt gevraagd juist omdat 
hij de oprichtingsakte heeft verleden.

186. Persoon opinionontvanger – maatman-opinionontvanger. Voor de vraag of de per-
soon van de opinionontvanger een omstandigheid is die mede bepaalt welke mate van 
zorg de opiniongever moet betrachten, moet worden onderscheiden tussen client opinions 
enerzijds en third party opinions anderzijds. Zie voor het geval de opinion een third party 
opinion is nr. 188. Zie voor het geval de opinion een client opinion is, nr. 190. Startpunt is in 
beide gevallen de opinionontvanger die in de praktijk het meeste voorkomt: de maatman-
opinionontvnager – een door de wol geverfde opinionontvanger, die ruime ervaring heeft 
in de opinionpraktijk of wordt bijgestaan door een door de wol geverfde juridisch adviseur 
met die ervaring.320 De maatman-opinionontvanger is een opinionontvanger met kennis 
van zaken. Dat legt de lat vrij hoog. Bezwaarlijk is dat niet. Een ervaren  opinionontvanger 
behoort te weten wat hij van een opinion mag verwachten. Wordt de opinionontvanger 
bijgestaan door een juridisch adviseur, dan mag van deze worden verwacht dat hij de 
opinionontvanger zo nodig omtrent de opinion adviseert.321 Gaat dat advies de deskun-
digheid van de juridisch adviseur te buiten, dan mag worden verwacht dat hij de opinion-
ontvanger naar een andere juridisch adviseur verwijst.322 De opinionontvanger is, ook als 
hij geen ervaren opinionontvanger is, in de praktijk altijd een professionele partij met een 
eigen juridische afdeling. Van een dergelijke partij mag worden verwacht dat zij over haar 

319 Aldus ook Nijnens 1996, p. 135. Zie ook noot 318.
320 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 20, noot 5, die voor de uitleg van een opinion aanknopen 

bij “the customary practice of lawyers who regularly give, and regularly advise recipients regarding, 
 opinions of the kind involved”; vgl. noot 288. De reden dat wordt aangeknoopt bij wat ervaren juridisch 
adviseurs doen, is dat opinionontvangers “normally are advised by counsel as to the scope and accept-
ability” van de opinion. Ervaren opinionontvangers zoals banken worden geacht de uitleg te kennen, 
ook als zij ervoor kiezen zich niet door een juridisch adviseur te laten bijstaan; Glazer, FitzGibbon & 
Weise 2014, p. 23, noot 13. In dezelfde zin Tribar 1998, § 1.4(a). 

321 Vgl. Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 153-154.
322 Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 43-44.
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eigen belangen waakt en daartoe zo nodig juridisch advies inwint.323 Voor de vraag of op 
deze punten uitzonderingen moeten worden gemaakt, moet onderscheid worden gemaakt 
tussen third party opinions enerzijds en client opinions anderzijds. Zie voor het geval de 
opinion een third party opinion is nr. 188. Zie voor het geval de opinion een client opinion 
is nr. 190.

187. Onderscheiden maatmannen. De maatman-opinionontvanger is naar zijn aard een 
grootste gemene deler; vgl. nr. 186. Een vraag is of die grootste gemene deler moet worden 
genomen over de groep opinionontvangers als geheel, of dat deelgroepen kunnen wor-
den onderscheiden. Dat laatste ligt in de rede. In het bijzonder is onderscheid te maken 
al naar gelang de opinionontvanger Nederlands of buitenlands is. Een Nederlandse 
ervaren en ter zake kundige opinionontvanger zal op hoofdlijnen bekend zijn met de 
Nederlandsrechtelijke risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhoudingen waarop 
 opinions plegen te zien – leningen, al dan niet met zekerheden, obligaties, eveneens al 
dan niet met zekerheden, en aandelen; zie nr. 29. Bij een buitenlandse opinionontvanger 
zal die bekendheid ontbreken (tenzij hij geregeld actief is op de Nederlandse markt). Zo 
mag worden aangenomen dat een Nederlandse financier die een opinion ontvangt over 
een lening met een garantie van een Nederlandse NV of BV, bekend is met het risico dat 
die garantie doeloverschrijdend kan zijn; vgl. nr. 543. Is de financier buitenlands, dan kan 
hij met het risico onbekend zijn. De kennis van risico’s die aldus bij een bepaalde groep 
opinionontvangers mag worden aangenomen, vertaalt zich in datgene wat een maatman-
opinionontvanger van die groep wordt geacht aan kennis in huis te hebben.324

188. Maatman-opinionontvanger; third party opinion. Als de opiniongever een third 
party opinion geeft, dus aan een ander dan zijn cliënt, mag hij zich als uitgangspunt 
zonder meer richten op de maatman-opinionontvanger. Omdat hij zijn contact met de 
opinionontvanger-niet client beperkt moet houden (vgl. nr.  130), kan hij ook niet veel 
anders. Of de opinionontvanger een ervaren opinionontvanger is en of de opinionontvan-
ger wordt bijgestaan door een juridisch adviseur (vgl. nr. 186), is zonder belang. Weliswaar 
vergt het belang van de opinionontvanger-niet cliënt dat hij de opinion begrijpt en daar-
over zo nodig wordt geadviseerd, maar de opiniongever is niet de juridisch adviseur 
van de opinionontvanger. Zijn zorg toesnijden op de belangen van de opinionontvan-
ger zou op gespannen voet kunnen komen met de zorgplicht die de opiniongever heeft 
jegens zijn  cliënt; vgl. nr. 118 en 130.325 Het is echter denkbaar dat op het uitgangspunt een 

323 Vgl. Bolt & Spier 1996, p. 121. Anders Nijnens 1996, p. 135. 
324 Vgl. Nijnens 1996, p. 135, die stelt dat denkbaar is dat de opiniongever jegens een buitenlandse opinion-

ontvanger die onbekend is met Nederlands recht een verhoogde mate van zorg in acht moet nemen.
325 Zie echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 66, die wijzen op het risico dat een onervaren opinion-

ontvanger die niet wordt bijgestaan door een juridisch adviseur de opinion verkeerd begrijpt en daar-
aan het gevolg verbinden dat een opiniongever ervoor moet waken de opinionontvangers te beperken 
tot personen die wel juridisch advies ontvangen of zelf de vereiste ervaring met opinions hebben. Field 
& Smith 1 2014, p. 267, gaan een stap verder en suggereren dat een opiniongever die vaststelt dat de 
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 uitzondering moet worden gemaakt. In een enkel geval is de maatman-opinionontvanger 
ook voor de opiniongever die een third party opinion geeft, niet een bruikbaar richtpunt. 
Dat geldt in het bijzonder als de opinionontvanger een overheidsorgaan of beurshouder is. 
Een dergelijke opinionontvanger is niet de ervaren opinionontvanger die model staat voor 
de maatman-opinionontvanger. Een dergelijke opinionontvanger wordt ook vaak niet 
bijgestaan door een ervaren juridisch adviseur. In een dergelijk geval moet de opinion-
gever zich richten op wat de opinionontvanger in kwestie verlangt en redelijkerwijs mag 
verwachten.

189. Uitzonderingen bij third party opinion. Het is denkbaar dat een opiniongever die een 
third party opinion geeft, meer of juist minder onderzoek moet doen dan gebruikelijk is. 
Meer onderzoek kan voortvloeien uit specifieke eisen die de opinionontvanger-niet cliënt 
aan de opinion stelt. Die specifieke eisen wortelen niet in een contractuele verhouding 
tussen de opiniongever en de opinionontvanger, maar in het praktische gegeven dat de 
opinionontvanger een opinion die niet aan zijn specifieke eisen voldoet, zal weigeren. Of 
de opinionontvanger dat kan, wordt bepaald door zijn rechtsverhouding tot de cliënt; zie 
nr. 151. Minder onderzoek kan bijvoorbeeld voortvloeien uit praktische belemmeringen 
waarop de opiniongever stuit – zie nr. 181 – of uit een specifieke beperking die hem door 
zijn cliënt is opgelegd; vgl. nr. 151 e.v. Ook omdat de opiniongever zich jegens de opinion-
ontvanger-niet cliënt doorgaans niet kan verschuilen achter een beperking die hem door 
zijn cliënt is opgelegd, is het noodzakelijk dat hij dergelijke beperkingen in de opinion 
vermeldt; vgl. nr. 277 en 283 e.v.

190. Maatman-opinionontvanger; client opinion. De opiniongever die een client opinion 
geeft, dus aan zijn cliënt, doet dat ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht met 
die cliënt. De zorgplicht van de opiniongever wordt dan door die overeenkomst bepaald. 
Wat de overeenkomst meebrengt, kan verschillen.326 Als de opinionontvanger een erva-
ren opinionontvanger is, zal de opiniongever zich doorgaans kunnen richten op de in 
nr. 186 bedoelde maatman-opinionontvanger. Hetzelfde geldt als de opiniongever – als 
“local counsel” of “foreign counsel” – zijn werk doet door tussenkomst van een door de 
opinionontvanger-cliënt aangestelde eerstverantwoordelijk juridisch adviseur – de “lead 
counsel” – en aannemelijk is dat die eerstverantwoordelijke juridisch adviseur voldoende 
ervaring met opinions heeft. De opiniongever zal er in dat geval van mogen uitgaan dat 

juridisch adviseur van de opinionontvanger niet de deskundigheid heeft die is vereist om de opinion 
op waarde te schatten, daarover met zijn cliënt moet spreken, zodat deze er bij de opinionontvanger op 
kan aandringen een andere juridisch adviseur in te schakelen.

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

2.7 De reikwijdte van de opinion

191. Doel opinion. Het doel van een opinion is de opinionontvanger, in zijn belang, 
inzicht te geven in juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet. Die risico’s zijn te onderscheiden in: (a) het risico dat de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, niet ten volle afdwingbaar is, (b) het risico dat het aangaan 
of uitvoeren van de rechtsverhouding voor de opinionvennootschap tot bezwaarlijke 
juridische gevolgen leidt, en (c) het risico dat het aangaan of uitvoeren van de rechtsver-
houding voor de opinionontvanger tot bezwaarlijke juridische gevolgen leidt.

192. Opinion dient belang opinionontvanger – zicht op juridische risico’s. Een opinion 
wordt gegeven omdat de opinionontvanger daarom vraagt. De opinionontvanger doet dat 
niet voor niets. Hij vraagt de opinion omdat zijn belang daarmee gediend is (althans hij 
meent dat zijn belang daarmee gediend is). Dat belang is zicht te krijgen op juridische 
risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.327, 328, 329, 330 Dat 

327 Aldus ook Nijnens 1996, p. 17.
328 Naast juridische risico’s loopt de opinionontvanger ook andere risico’s. Een voorbeeld is het risico dat 

de opinionvennootschap door financieel onvermogen niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Welke 
andere risico’s de opinionontvanger loopt, kan van geval tot geval verschillen. Een opinion ziet naar 
haar aard als juridisch oordeel niet op dergelijke andere risico’s. Een bespreking van dergelijke andere 
risico’s valt daarom buiten het bestek van dit boek. 

329 Vgl. Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 9. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 9-10, beschouwen de 
opinion als onderdeel van de meeromvattende “due diligence” die de opinionontvanger zal verrichten 
op zoek naar risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet; vgl. noot 328. 
Die due diligence moet zich richten op de feiten waarop de opinion is gebouwd; Glazer, FitzGibbon 
& Weise 2014, p. 130: “As part of an opinion recipient’s “due diligence,” it normally conducts its own 
investigation of the facts before entering into a transaction. Its receipt of a closing opinion is not inten-
ded to serve as a substitute for that investigation.” Hoevers 2011, p. 290, plaatst de opinion naast het due 
diligence onderzoek dat wordt verricht in het kader van beursgang. Zie over due diligence-onderzoek 
uitvoerig Brink 2008. 

330 De opinionontvanger zou een opinion ook kunnen verlangen om zicht te krijgen op juridische risico’s 
waaraan de opinionvennootschap bloot staat geheel los van de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet. Zie over verschillende opinions met dat doel Field & Smith 1 2014, p. 250 e.v. Dergelijke opinions 
zijn ongebruikelijk. Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 199: “It is usually helpful to group the separately stated 
opinions requested by the following categories: […] (4) opinions beyond the scope of the transaction, 
but relating to the general conditions of the entity. […] There is usually resistance to such opinions. The 
scope of these opinions is very broad. Depending on the opinion requested, they may require knowl-
edge of all of the business and contracts of the entity as well as litigation and claims involving the entity. 
There are few circumstances in which an opinion giver will be comfortable in giving such comprehen-
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inzicht krijgt de opinionontvanger langs twee wegen. In de eerste plaats biedt de opinion 
de opinionontvanger de geruststelling dat bepaalde risico’s niet bestaan. Zo bevestigt de 
opinion dat de opinionvennootschap bestaat en dus geen fata morgana is. In de tweede 
plaats wijst de opinion op risico’s die wel bestaan.331 In de praktijk ontvangt de opinion-
ontvanger voordat de opinion wordt gegeven, daarvan al een of meer concepten. Van de 
risico’s waarop de opinion wijst, raakt de opinionontvanger aldus op de hoogte voordat 
hij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, daadwerkelijk aangaat. Langs die weg 
biedt de opinion de opinionontvanger de mogelijkheid te overwegen of waarborgen kun-
nen worden getroffen dat een in de opinion gesignaleerd risico zich niet verwezenlijkt; 
vgl. nr. 131. Waar een waarborg niet mogelijk of wenselijk is, biedt het zicht op risico’s 
de opinion ontvanger een startpunt om te bepalen of, voors en tegens afwegend, het aan-
gaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, verantwoord is.332, 333 De juridische 
risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, laten zich in 
drie groepen onderscheiden.

193. Eerste groep risico’s – rechtsverhouding niet afdwingbaar. Een eerste juridisch risico 
dat een opinionontvanger loopt, is het risico dat de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, niet jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is. De onafdwingbaarheid kan zich 
uitstrekken over de hele rechtsverhouding. Een voorbeeld is het geval dat de opinionven-
nootschap aan de rechtsverhouding niet gebonden is omdat zij bij het aangaan daarvan 
niet geldig vertegenwoordigd is. De onafdwingbaarheid kan ook beperkt zijn tot een of 
meer onderdelen van de rechtsverhouding. Te denken is aan het geval dat de rechtsver-
houding een nietig beding bevat, bijvoorbeeld een bepaling in een Nederlandsrechtelijke 
rechtsverhouding dat een overeengekomen boete niet voor matiging vatbaar is (art. 6:94 
lid 1 jo. 3 BW). Voor zover de rechtsverhouding niet afdwingbaar is, staat de opinionont-
vanger met lege handen als de opinionvennootschap daaraan niet voldoet.

194. Tweede groep risico’s – bezwaarlijke gevolgen rechtsverhouding voor opinionvennoot-
schap. Een tweede juridisch risico dat de opinionontvanger loopt, is het risico dat het 
aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding voor de opinionvennootschap tot bezwaar-
lijke juridische gevolgen leidt. Die gevolgen kunnen strafrechtelijk, bestuursrechtelijk of 

sive opinions.” Voor een bedrijfsjurist kan dat anders zijn; Field & Smith 1 2014, p. 251. 
331 De opinion wijst de opinionontvanger niet op alle denkbare risico’s; zie nr. 224 e.v. en 279.
332 Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 16-17: “If the proposed closing opinion letter contains unanticipated excep-

tions, assumptions or disclosures, the opinion recipient and its attorney will need to evaulate whether: 
(a) while unanticipated, they are acceptable or can be refined to become acceptable; (b) the excep-
tions, assumptions or disclosures can be avoided by changes in the transaction that can  reasonably be 
accomplished in the available time; and (c) if the exceptions, assumptions or disclosures are accepted, 
the prob lem areas involved in them can be dealt with to the satisfaction of the opinion recipient by 
additional opinions of other attorneys or nonlegal diligence.”

333 Omdat risico’s in de opinion hooguit beperkt worden gekwantificeerd (zie nr. 268), is de opinion niet 
meer dan een startpunt voor de afweging van de opinionontvanger.
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burgerlijkrechtelijk zijn. Een voorbeeld van bezwaarlijke strafrechtelijke gevolgen is het 
geval dat het aangaan van de rechtsverhouding strafbaar is, bijvoorbeeld omdat zij strekt 
tot witwassen van uit misdrijf afkomstig geld.334 Bezwaarlijke bestuursrechtelijke gevolgen 
kunnen bijvoorbeeld optreden als het uitvoeren van de rechtsverhouding toestemming 
van overheidswege vergt. Te denken is aan een overeenkomst die strekt tot aanbieding van 
effecten aan het publiek. Een dergelijke aanbieding kan vergen dat een prospectus wordt 
gepubliceerd dat is goedgekeurd door de AFM of een bevoegde buitenlandse toezichthou-
dende instantie; zie nr. 1039. Het opmaken en doen goedkeuren van een prospectus vergt 
aanzienlijke inspanningen. Als een prospectus ontbreekt, kan de AFM bestuursrechtelijke 
maatregelen treffen, met inbegrip van het opleggen van een bestuurlijke boete (art. 1:79 
Wft jo. de bijlage bij dat artikel en art. 5:2 Wft). Iets verder verwijderd zou de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, de opinionvennootschap ertoe kunnen nopen voorberei-
dingshandelingen te verrichten waarvoor een vergunning vereist is. Een voorbeeld is een 
financieringsovereenkomst die de opinionvennootschap ertoe verplicht een herstructure-
ringsplan ten uitvoer te leggen. Dat kan vergen dat de opinionvennootschap werknemers 
laat afvloeien. Daarvoor kan toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen (Uwv) vereist zijn (art. 7:669 leden 1 en 3 onder a jo. 671 lid 1 onder a jo. 
671a BW). Bezwaarlijke civielrechtelijke gevolgen kunnen bijvoorbeeld optreden als het 
aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in strijd komt met 
een andere rechtsverhouding waarbij de opinionvennootschap partij is. De wederpartij 
bij die rechtsverhouding zou de opinionvennootschap kunnen aanspreken uit wanpres-
tatie en bijvoorbeeld schadevergoeding kunnen vorderen. Ook is denkbaar dat het aan-
gaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, de wederpartij bij de 
rechtsverhouding de mogelijkheid geeft de rechtsverhouding te beëindigen. Bezwaarlijke 
juridische gevolgen kunnen ook optreden als het aangaan of uitvoeren van de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, in strijd is met een rechterlijke beslissing of aanwijzing 
van overheidswege. In welke categorie dergelijke gevolgen vallen – strafrecht, bestuurs-
recht, burgerlijk recht – hang af van de beslissing of aanwijzing. Civielrechtelijke gevolgen 
liggen het meest voor de hand. Zo zou een uitgifte van aandelen die is gebaseerd op een 
besluit dat is genomen in strijd met een door een minderheidsaandeelhouder verkregen 
rechterlijk verbod, ongeldig kunnen zijn omdat het besluit nietig is wegens strijd met de 
openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW335; zie echter nr. 821).

195. Derde groep risico’s – bezwaarlijke gevolgen rechtsverhouding voor opinionontvanger. 
Een derde juridisch risico dat de opinionontvanger loopt, is het risico dat het aangaan of 
uitvoeren van de rechtsverhouding voor hem zelf bezwaarlijke juridische gevolgen heeft. 

334 Het sluiten van een overeenkomst tot witwassen kan strafbaar zijn als poging tot witwassen (art. 420bis 
jo. 45 Sr).

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

196. Onderscheid niet scherp. Het onderscheid tussen de drie in nr. 193 e.v. beschreven 
juridische risico’s is niet scherp. In het bijzonder kunnen bezwaarlijke juridische gevol-
gen die verbonden zijn aan het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de 
 opinion ziet, gevolgen hebben voor de afdwingbaarheid van die rechtsverhouding. Zie het 
in nr. 195 gegeven voorbeeld van een dubbele verplichting tot het vestigen van hypotheek. 
Ook kunnen de bezwaarlijke gevolgen voor de opinionvennootschap en de bezwaarlijke 

336 Art. 3:298 BW ziet op botsende rechten op “levering”. Het artikel is mede van toepassing op botsende 
rechten op vestiging van een beperkt recht; vgl. Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art.  3:298 BW, 
aant. 6.

337 Zie over misbruik van wanprestatie Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/66b en Van der Wiel, in: 
GS Onrechtmatige daad II, aant. 121 e.v.
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gevolgen voor de opinionontvanger communicerende vaten zijn. Zo vergt onderhandse 
financiering van een opinionvennootschap in het algemeen dat hetzij de opinionvennoot-
schap een bankvergunning heeft (art. 3:5 leden 1 en 2 onder a Wft), hetzij de financier geen 
onderdeel van “het publiek” is (art. 3:5 lid 1 Wft). Heeft de opinionvennootschap geen 
bankvergunning, dan zal de financier dus moeten zorgen dat hij geen onderdeel van het 
publiek is (en dat ook zijn rechtsopvolgers onder de financieringsovereenkomst dat niet 
zijn).

197. Uitoefening rechten door opinionvennootschap. De rechtsverhouding waarop de 
 opinion ziet, zal vaak wederkerig zijn. Zowel de opinionontvanger als de opinionven-
nootschap kan daaraan dan rechten ontlenen (vgl. art.  6:261 BW). Een vraag is of de 
 opinionontvanger een risico kan lopen omdat de opinionvennootschap haar rechten uit 
de rechtsverhouding niet kan uitoefenen. Op dat punt moet worden onderscheiden. Het is 
voorstelbaar dat de opinionvennootschap een recht niet kan uitoefenen door een belem-
mering aan de zijde van de opinionontvanger. Een (nogal theoretisch) voorbeeld is het 
geval dat een opinionontvanger zich verplicht om door de opinionvennootschap uit te 
geven effecten te nemen, waarin hij echter krachtens op hem toepasselijke regels niet mag 
beleggen. Of een dergelijke belemmering bestaat, kan de opinionontvanger zelf beoorde-
len. Daarover hoeft de opinion zich in beginsel niet uit te strekken; vgl. nr. 207 en 454. Het 
is ook voorstelbaar dat de opinionvennootschap een recht niet kan uitoefenen door een 
belemmering aan haar zijde. Daar moet opnieuw worden onderscheiden. Het is mogelijk 
dat de belemmering aan de zijde van de opinionvennootschap ertoe leidt dat rechten die de 
opinionontvanger ontleent aan de rechtsverhouding waarop de  opinion ziet, niet afdwing-
baar zijn. Die mogelijkheid gaat op in het in nr. 193 genoemde eerste risico dat de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet, niet jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is. 
Het is ook mogelijk dat de belemmering verhindert dat een recht voor de opinionontvan-
ger ontstaat. Denk aan een financieringsovereenkomst die de  opinionvennootschap het 
recht geeft de financiering waarin de overeenkomst voorziet, naar keuze wel of niet op te 
nemen. Als de statuten van de opinionvennootschap verhinderen dat zij financiering aan-
trekt boven een bepaald plafond, kan zij dat recht mogelijk niet uitoefenen. Het recht van 
de financier op rente over het opgenomen bedrag van de financiering, komt dan niet tot 
wasdom.338 Of een dergelijke mogelijkheid voor de opinion ontvanger een risico oplevert, 
hangt af van het belang dat hij aan het betrokken recht hecht. Het is tenslotte mogelijk 
dat de belemmering aan de zijde van de opiniongever voor de opinionontvanger zonder 
gevolg is. Dan is er voor hem geen risico.

338 De financier zal vaak wel recht hebben op een bereidstellingsprovisie. Die provisie is echter bijna 
altijd lager dan de rente (na aftrek van kosten) die de financier zou ontvangen als de financiering was 
opgenomen.
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198. Doel opinion beperkt. Het doel van de opinion is niet de opinionontvanger te advi-
seren over de aanvaardbaarheid van de in de opinion geadresseerde risico’s. De opinion 
is ook geen vangnet voor het geval een risico zich verwezenlijkt. Het doel van de opinion 
is niet de opinionontvanger geruststelling te bieden dat de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, de belangen van de opinionontvanger voldoende beschermt.

199. Geen advies over aanvaardbaarheid risico’s. Het doel van de opinion is de opinion-
ontvanger zicht te bieden op de in 193 e.v. beschreven juridische risico’s die verbonden 
zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet en waarover de opinion zicht uit-
strekt. Het doel van de opinion is niet de opinionontvanger te adviseren over de vraag of 
die risico’s aanvaardbaar zijn.339 De opinion kan voor een afweging op dat punt wel aan-
knopingspunten bieden. In veel gevallen zullen de risico’s die in de opinion aan de orde 
komen, gebruikelijke risico’s zijn die de opinionontvanger kent en die hij aanvaardbaar 
acht. Waar de opinion een ongebruikelijk risico aan de orde stelt, is denkbaar dat zij de 
opinionontvanger op weg helpt door een uitspraak over de kans dat het risico zich voor-
doet. Zo zou de opinion kunnen zeggen dat naar het oordeel van de opiniongever die kans 
“limited” is; vgl. nr. 271. De opinion zal echter nimmer zeggen dat een risico “acceptable” 
is. De vraag of een risico aanvaardbaar is, staat ter beoordeling van de opinionontvanger; 
vgl. echter nr. 216 e.v.

200. Geen vangnet voor optredende risico’s. Net zo min als een opinion ertoe strekt de 
opinionontvanger te adviseren over de vraag of de in de opinion beschreven risico’s aan-
vaardbaar zijn, strekt zij ertoe een vangnet in het leven te roepen voor het geval een risico 
zich verwezenlijkt. Een opinion is geen verzekering; vgl. nr. 173. Een verzekering werkt 
in de tijd aan de achterkant: als het verzekerde risico zich voordoet, dekt de verzekering 
de schade (binnen de grenzen van de dekkingsvoorwaarden).340 Een opinion werkt aan 
de voorkant: zij brengt het risico in kaart en is daarmee uitgewerkt. Dat als de opinion 
gebrekkig is en dus aan de voorkant haar werk niet heeft gedaan, de opiniongever aan de 
achterkant aansprakelijk kan zijn voor de schade die daardoor is ontstaan, is slechts een 
afgeleide. Het doel van de opinionontvanger behoort te zijn een opinion te ontvangen die 
vrij van gebreken is. Voor zover de opinionontvanger invloed heeft op het in de opinion 
neergelegde oordeel (vgl. nr. 153 e.v. en 321 e.v.), hoort hij dat doel voor ogen te houden.

339 Aldus ook Nijnens 1996, p. 17, en Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 132. 
340 Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 7, stellen dat een opinion “een soort verzekering” vormt, 

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

341 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 11-12, die erop wijzen dat: “[t]hird party closing opinions 
address specific legal issues and by design do not cover many legal matters that may bear on a decision 
to close. Receipt, therefore, of an opinion from the other party’s counsel is no substitute for the general 
legal advice an opinion recipient is expected to receive from its own counsel.” In dezelfde zin London 
Report 2011, § 34: “The recipient of an opinion letter from a law firm should not regard the opinion as 
conferring that law firm’s seal of approval on the legal aspects of the transaction.”

342 Hoewel de opinion meestal pas bij “signing” of “closing” wordt afgegeven (zie nr. 338), zijn concepten 
daarvan vaak al ruim voordien beschikbaar. Juridische risico’s waarop in een concept wordt gewezen, 
kunnen de opinionontvanger ertoe brengen wijzigingen te bedingen in de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, om aldus die risico’s te vermijden of te beperken; vgl. nr. 131.

343 Dat een opinion risico’s die verscholen liggen in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet in 
den brede hoeft te beschrijven, laat onverlet dat de opiniongever ervoor kan kiezen om, ter voorlichting 
van de opinionontvanger, in de opinion een of meer van die risico’s aan te stippen; zie nr. 295 e.v. 

344 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 12: “Indeed, in no event should a recipient […] view an opinion 
letter as endorsing, or in any other way conferring the opinion giver’s seal of approval on, the trans-
action as a whole.” 
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202. In de opinion te adresseren risico’s. Welke van de in nr. 193 e.v. beschreven risico’s 
in de opinion moeten worden geadresseerd, vergt een afweging. Die afweging kan leiden 
tot een beperkte opinion, of een bredere. In de praktijk verlangt de opinionontvanger 
meestal een opinion met daarin een enforceability opinion en de gebruikelijke capacity 
opinions en diligence opinions. Die opinion fungeert als checklist of risico’s die gebrui-
kelijk verbonden aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, onder de loep zijn 
genomen.

203. Afweging – kosten en baten. De in nr.  193 e.v. aangeduide risico’s bestrijken een 
breed terrein, dat uitwaaiert over allerlei rechtsgebieden. Als de opinionvennootschap 
een bedrijf van enige omvang heeft, vergt een opinion die al die risico’s adresseert al snel 
uitvoerig onderzoek.345 Dat onderzoek is kostbaar. Degene die die kosten dragen moet, 
zal verlangen dat de kosten van het vereiste onderzoek worden afgewogen tegen de baten 
die een opinion over het betrokken risico biedt. Die afweging kan worden gemaakt aan 
de hand van de drie in nr. 157 e.v. genoemde ijkpunten: (a) het inzicht dat een opinion de 
opinionontvanger kan bieden in de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, (b) het werk dat de opiniongever moet en kan doen om 
dat inzicht te bieden, en (c) de met dat werk gemoeide kosten. De mogelijke uitkomsten 
van die afweging moeten vervolgens worden afgezet tegen andere mogelijkheden die de 
opiniongever heeft om zich tegen het optreden van de juridische risico’s te beschermen, 
bijvoorbeeld door het vragen van een garantie aan de opinionvennootschap; vgl. nr. 160.346

204. Afweging van geval tot geval. De afweging welke risico’s wel, en welke niet in een 
opinion hoeven te worden geadresseerd, kan van geval tot geval worden gemaakt. In de 
praktijk is een dergelijke afweging van geval tot geval echter bezwaarlijk. Zij vergt dat van 
geval tot geval in kaart wordt gebracht hoe groot de mogelijke risico’s en hun gevolgen 
zijn, en in welke mate die risico’s anders dan in een opinion kunnen worden geadresseerd. 
Dat doen kan op zichzelf al uitvoerig onderzoek vergen, met de daaraan verbonden kos-
ten. Een afweging van geval tot geval is in het algemeen ook niet nodig.347 De transacties 
waarop opinions plegen te zien, zijn in hoge mate vergelijkbaar. Hetzelfde geldt voor de 
aan de transacties verbonden juridische risico’s; vgl. nr. 167. De praktijk is daarom dat de 
afweging welke risico’s wel en welke niet worden geadresseerd, in den brede is gemaakt; 

345 Als de opinionvennootschap beperkte activiteiten ontplooit, kan het onderzoek overzichtelijk zijn, 
zodat de kosten daarvan beperkt blijven. Het onderzoek zal dan echter zelden meer doen dan beves-
tigen wat iedereen al weet. Bij onderzoek naar wat iedereen al weet, ook tegen beperkte kosten, heeft 
niemand belang.

346 Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 9-10: “The following questions tend to guide how closing opinion requests 
are formulated: (a) What business diligence does the client need that can be provided by a closing 
opinion? (b) Is the use of a closing opinion cost-effective? and (c) Is there a better way to deal with the 
client’s diligence need than a closing opinion?” 

347 Anders Field & Smith 1 2014, p. 215: “ There is no “standard opinion” package for deals. What fits in one 
deal for the parties may not fit in a similar deal involving other parties, or even the same parties.”
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zie nr.  205 e.v.348 Dat gaat zo ver dat de opinionontvanger vaak niet expliciteert welke 
opinionparagrafen hij in de opinion wil terugzien. In veel gevallen volstaat hij met de 
mededeling dat hij “een opinion” verlangt; vgl. nr. 164. Een opiniongever met enige erva-
ring weet dan wat er van hem verwacht wordt.349 Geheel vrij van bezwaren is de gestan-
daardiseerde aanpak ondertussen niet. Als niet wordt gesignaleerd dat een geval buiten 
de standaard valt, kan het gebeuren dat een risico dat wel zou moeten worden geadres-
seerd, buiten beschouwing blijft. Denk aan het geval dat een opinion wordt gegeven over 
een opinionvennootschap met een publiekrechtelijke taak. In dat geval kan het geboden 
zijn een no immunity opinion te verlangen over de mogelijkheid verhaal te nemen op de 
goederen daarvan; vgl. nr. 1011 e.v.350 Omgekeerd kan het gebeuren dat risico’s worden 
meegenomen terwijl op zijn minst de vraag kan worden gesteld of dat wel nodig is. Zo 
kan met recht de vraag worden gesteld wat het belang is van een corporate action opinion 
in een geval waarin gebreken in de besluitvorming binnen de opinionvennootschap geen 
gevolgen hebben voor de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet; vgl. nr. 565.351

205. Uitkomst afweging in de praktijk – enforceability opinion en capacity opinions. Het 
risico dat een rechtsverhouding niet afdwingbaar is (het in nr. 193 genoemde risico), is in 
de praktijk niet groot. De ervaring leert dat de meeste rechtsverhoudingen door de par-
tijen daarbij geldig worden aangegaan, en dat die rechtsverhoudingen niet op wettelijke 
grenzen stuiten. Als een rechtsverhouding niet afdwingbaar is, zijn de gevolgen echter 
aanzienlijk. De partij die tot uitoefening van haar rechten wil overgaan, blijft met lege 
handen achter. Van de aan een rechtsverhouding verbonden risico’s baart het risico dat de 
rechtsverhouding niet afdwingbaar is, de opiniongever daarom in de praktijk de meeste 
zorgen. Geruststelling omtrent de vraag of een rechtsverhouding afdwingbaar is, kan niet 
goed anders worden verkregen dan door een opinion.352 Een onderzoek naar de afdwing-
baarheid van de rechtsverhouding is in het algemeen overzichtelijk, zodat de kosten 

348 Wel zijn er verschillen per groep gevallen waarover opinions plegen te worden gegeven (leningen, obli-
gaties, zekerheden, aandelen). Ook hebben opinionontvangers in bepaalde jurisdicties wel specifieke 
verlangens. Zo verlangen opinionontvangers in de Verenigde Staten vaker een no immunity opinion 
dan Europese opinionontvangers. Individuele opinionontvangers hebben soms op grond van intern 
beleid eigen toevoegingen op de gebruikelijke verlanglijstjes. 

349 Zie over de vraag of de opiniongever die een client opinion geeft zijn cliënt over de inhoud van die 
 opinion moet adviseren, nr. 219 e.v.

350 Een opinion dat de opinionvennootschap zelf geen immuniteit geniet, ligt besloten in de enforce ability 
opinions; zie nr.  683 (remedies opinion over Nederlandsrechtelijke overeenkomst), 728 (remedies 
 opinion over buitenlandsrechtelijke overeenkomst), 785 (valid security opinion) en 901 (jurisdiction 
opinion over forumkeuze voor een buitenlandse rechter).

351 Vgl. ten aanzien van opinions over bancaire financiering Para, in: Sterba, p. 4-10: “Bank counsel must 
consider the legal issues raised by the nature of the financing and the parties involved. A short-term 
revolving line of credit usually presents fewer issues than, for example, a long-term, nonrecourse loan 
secured by a refinery. If the borrower is a regulated industry, yet another set of legal and practical issues 
is created. A judgment must be made about which issues are central to the integrity of the financing.”

352 In het bijzonder zet een garantie van de opinionvennootschap onvoldoende zoden aan de dijk: de garan-
tie kan het lot van de eventuele onafdwingbaarheid van de rechtsverhouding delen. 
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daarvan meestal beperkt zijn. Daarbij helpt dat opinions plegen te zien op een beperkt 
aantal rechtsverhoudingen – vooral leningen, al dan niet met zekerheden, obligaties, 
eveneens al dan niet met zekerheden, en aandelen; zie nr. 29. Welke afdwingbaarheids-
risico’s dergelijke rechtsverhoudingen in zich dragen, is bij opiniongevers in het algemeen 
bekend. Dat beperkt het noodzakelijke onderzoek en de daarmee gemoeide kosten. De 
uitkomst van de in nr.  203 besproken afweging is dan ook in de regel dat de opinion 
ten minste een opinion bevat dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de 
opinionvennootschap afdwingbaar is (een enforceability opinion). In de praktijk wordt 
die opinion ondersteund door capacity opinions die bevestigen dat er aan de zijde van de 
opinionvennootschap geen belemmeringen zijn die die afdwingbaarheid kunnen raken 
– opinions dat de opinionvennootschap (a) is opgericht en bestaat (een incorporation 
 opinion), (b) de bevoegdheid heeft de betrokken rechtsverhouding aan te gaan (een cor-
porate power opinion), (c) de interne besluiten heeft genomen, en andere interne stappen 
heeft gezet, die nodig zijn om de betrokken rechtsverhouding aan te gaan (een corporate 
action opinion), en (d) de betrokken rechtsverhouding geldig is aangegaan (een validly 
signed opinion).353, 354 Dat een enforceability opinion wordt verlangd, is ondertussen geen 
wet van Meden en Perzen. Zo is denkbaar dat de opinionontvanger er voldoende gerust 
op is dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, naar het daarop toepasselijke recht 
afdwingbaar is. In dat geval kan hij ervoor kiezen te volstaan met de hiervoor genoemde 
capacity opinions, die hem de geruststelling bieden dat de opinionvennootschap die 
rechtsverhouding geldig is aangegaan.355

206. Uitkomst afweging in de praktijk – diligence opinions. De vraag hoe groot het risico 
is dat het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor 
de opinionvennootschap tot bezwaarlijke gevolgen leidt (het in nr. 194 genoemde risico), 
kan in de meeste gevallen alleen na uitvoerig onderzoek worden beantwoord. Zo vergt 
antwoord op de vraag of de opinionvennootschap geen vergunning behoeft voor de 
voor bereidingshandelingen die hij moet verrichten om de rechtsverhouding waarop de 

353 Zie over de vraag in hoeverre de capacity opinions besloten liggen in de enforceability opinions nr. 38 
e.v.

354 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 27: “The standard opinions can be viewed as being arrayed in 
a hierarchy. At the top are the company status and enforceability opinions, together with, in an equity 
financing, the opinion on the stock being sold and, in a secured loan, the opinion on the security inte-
rest being granted.” 

355 In de praktijk gebeurt dat vaak als de opinionvennootschap zekerheid vestigt op buitenlandse goede-
ren. De afdwingbaarheid van dergelijke zekerheid zal, onder toepasselijk internationaal privaatrecht, 
meestal worden beheerst door het recht van het betrokken buitenland (vgl. de conflictregels in titel 10 
van boek 10 BW). Als de opinionontvanger er gerust op is dat naar dat recht de zekerheid afdwingbaar 
is, is een opinion over de vraag of het recht van de opinionvennootschap die afdwingbaarheid erkent, 
overbodig (behalve voor zover naar het recht van het betrokken buitenland die afdwingbaarheid door 
regels van het recht van de opinionvennootschap kan worden doorkruist; vgl. art. 10:7 lid 3 BW). De 
opinion over het recht van de opinionvennootschap kan dan beperkt blijven tot een capacity opinion. 
Zie over de mogelijke noodzaak ten aanzien van een rechtsverhouding opinions naar het recht van 
verschillende landen te vragen nr. 312 e.v. 
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opinion ziet, te kunnen nakomen, dat wordt uitgezocht wat die voorbereidingshandelin-
gen zijn, en welke vergunningen daarvoor nodig zijn.356 Zie voor een voorbeeld nr. 194. Als 
de voorbereidingshandelingen passen in de gewone bedrijfsvoering van de opinionven-
nootschap, zal de kans dat een vereiste vergunning ontbreekt in het algemeen klein zijn. 
Gevestigde ondernemingen plegen de voor hun bedrijfsvoering vereiste vergunningen te 
hebben. Tegelijkertijd wordt de opinionontvanger door de gevolgen van het ontbreken 
van een vergunning vaak maar beperkt geraakt, zodat het optreden van het risico voor 
hem geen grote zorg is. Waar wel zorgen bestaan, is er soms een “due diligence” rapport, 
waaraan geruststelling kan worden ontleend.357 In andere gevallen kan een garantie door 
de  opinionvennootschap uitkomst bieden; vgl. nr.  203. De Nederlandse praktijk is dat 
 opinions omtrent bezwaarlijke gevolgen voor de opinionvennootschap beperkt blijven tot 
de mogelijkheid dat het aangaan of nakomen van de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, (a) in strijd is met de wet of statuten van de opinionvennootschap (een no violation 
of law opinion), (b) de opinionvennootschap ertoe noopt een vergunning of andere toe-
stemming van overheidswege te verkrijgen (een no licences opinion), en (c) soms, noopt 
tot enige door de wet vereiste registratie, depot of andere formaliteit (een uitgebreide no 
registration opinion).358 Verdergaande opinions zijn in Nederland ongebruikelijk. Dat 
geldt in het bijzonder voor opinions over de vraag of het aangaan of nakomen van de 
rechtsverhouding in strijd is met andere rechtsverhoudingen waarbij de opinionvennoot-
schap partij is, of met rechterlijke uitspraken of aanwijzingen van overheidswege; zie over 
redenen daarvoor nr. 1078 e.v.

207. Uitkomst afweging in de praktijk – no adverse consequences opinion. Of in de  opinion 
aandacht wordt besteed aan het risico dat het aangaan of uitvoeren van de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, voor de opinionontvanger tot bezwaarlijke juridische 
gevolgen leidt (het in nr. 195 genoemde risico), verschilt. De opinionontvanger gaat de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, meestal aan in de uitoefening van zijn bedrijf. 
Over de vraag welke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke risico’s zijn verbonden aan het 
voeren van dat bedrijf, met inbegrip van het aangaan van rechtsverhoudingen zoals die 
waarop de opinion ziet, zal de opinionontvanger al eerder deskundig advies hebben ont-
vangen. Een opinion die dit risico adresseert (een no adverse consequences opinion) wordt 
dan ook slechts in een enkel geval verlangd. Bezwaarlijke civielrechtelijke gevolgen kan 
de opinionontvanger ondervinden als het aangaan of nakomen van de rechtsverhouding 

356 Banken die een aanbieding van effecten begeleiden, zouden een no licences opinion kunnen verlangen 
die bevestigt dat de opinionvennootschap alle vergunningen heeft die zij nodig heeft om haar bedrijf te 
voeren. Een dergelijke opinion ligt in het verlengde van een corporate power opinion die bevestigt dat 
het bedrijf van de opinionvennootschap, zoals dat in het ter zake van de aanbieding opgemaakte pros-
pectus is beschreven, binnen haar doel valt; zie nr. 553 e.v. In de Nederlandse praktijk worden dergelijke 
no licences opinions niet gegeven. 

357 Zie over “due diligence”-onderzoek uitvoerig Brink 2008. 
358 Vgl. over de no violation of law opinion Field & Smith 1 2014, p. 223: “Any violation of law could impair 

the company’s ability to perform the agreement. Thus, the opinion is commonly requested.” 
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waarop de opinion ziet, in strijd is met andere rechtsverhoudingen waarbij de opinion-
vennootschap partij is, of met rechterlijke uitspraken of aanwijzingen van overheidswege; 
zie nr. 195. Opinions op dat punt zijn echter ongebruikelijk; vgl. nr. 206 en zie over de 
redenen daarvoor nr. 1078 e.v.

208. Afwijkende opinions. Dat een opinion in de meeste gevallen beperkt blijft tot een 
enforceability opinion en de gebruikelijke capacity opinions en diligence opinions (zie 
nr. 205 e.v.), betekent niet dat er geen uitzonderingen zijn. In sommige gevallen schieten 
de gebruikelijke opinions tekort. Een voorbeeld is een geval waarin de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, strekt tot verpanding van hypothecaire vorderingen. De waarde 
van het pandrecht hangt er mede van af of de pandhouder de rechten kan uitoefenen die 
de pandgever als hypotheekhouder heeft. De opinionontvanger zou een opinion kunnen 
verlangen waarin op dat punt geruststelling wordt geboden. In een enkel geval wil de 
opinionontvanger een opinion dat het de opinionvennootschap vrij staat de rechten uit te 
oefenen die zij ontleent aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Omdat een der-
gelijke opinion alleen toegevoegde waarde heeft voor zover het ontbreken van die vrijheid 
verhindert dat een recht voor de opinionontvanger ontstaat (vgl. nr. 197) en het daarbij 
onwaarschijnlijk is dat de opinionvennootschap rechten van betekenis bedingt die zij niet 
kan uitoefenen, is dat echter ongebruikelijk.

209. Afweging bij opinions aan overheidsorganen en beurshouders. De analyse in nr. 205 
e.v. is toegespitst op een opinionontvanger die zelf de rechtsverhouding aangaat, waarop 
de opinion ziet. Een opinion kan ook worden verlangd door een ander, in het bijzonder 
door een overheidsorgaan of beurshouder. Als de opinionontvanger een overheidsorgaan 
is, zal het doel van de opinion doorgaans zijn dat overheidsorgaan ervan te overtuigen 
dat is voldaan aan de juridische voorwaarden die gelden voor de handeling die het over-
heidsorgaan ten behoeve van de opinionvennootschap zal verrichten. Hetzelfde geldt als 
de opinionontvanger een beurshouder is. In het algemeen vergt dat dat een opinion wordt 
gegeven over de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Over 
meer hoeft de opinion zich vaak niet uit strekken; zie over opinions bij registratie van 
effecten bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) nr. 1096 e.v.

210. Aansluiting opinion op belang opinionontvanger. De opinionontvanger moet 
bepalen of de opinion zijn belang voldoende dient. Dat vergt dat hij beoordeelt of (a) de 
opinion de risico’s adresseert die hij geadresseerd wil zien, (b) die risico’s zodanig wor-
den beschreven dat hij zich een verantwoord oordeel kan vormen over de vraag of die 
risico’s voor hem aanvaardbaar zijn, en (c) de opinion contractuele bepalingen bevat 
die zijn belang schaden. De beoordeling kan worden gekleurd door de redenen die de 
 opinionontvanger heeft om de opinion te verlangen.
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211. Bepaling belang opinionontvanger. De opinion dient het belang van de opinion-
ontvanger; zie nr. 192. Het is aan de opinionontvanger te bepalen wat dat belang in con-
creto vergt, en te beoordelen of de opinion het aldus geconcretiseerde belang voldoende 
dient. Dat vergt dat de opinionontvanger drie vragen beantwoordt; zie nr.  212 e.v. De 
opinion ontvanger kan bij dit alles advies behoeven; zie nr. 216 e.v.

212. Eerste vraag: te adresseren risico’s. De eerste vraag die de opinionontvanger zich 
moet stellen, is of de opinion alle risico’s adresseert, die de opinionontvanger geadresseerd 
wil zien.359 Zie nader nr. 202 e.v.

213. Tweede vraag: beschrijving risico’s. De tweede vraag die de opinionontvanger zich 
moet stellen, is of de opinion zodanig in elkaar steekt, dat de opinionontvanger zich een 
verantwoord oordeel kan vormen over de vraag of de risico’s die verbonden zijn aan de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor hem aanvaardbaar zijn. Voor het antwoord 
op die vraag kan een rol spelen in hoeverre de opinionontvanger kan waarborgen dat het 
risico zich niet verwezenlijkt; zie nr. 192. Wil de opinionontvanger zich op deze punten 
een oordeel kunnen vormen, dan moet de opinion duidelijk zijn; zie nr. 275 en 276 e.v.

214. Derde vraag: contractuele bepalingen. De derde vraag die de opiniongever zich moet 
stellen, is of de opinion contractuele bepalingen bevat die zijn belang mogelijk schaden. In 
de praktijk zijn de belangrijkste contractuele bepalingen die in een opinion worden opge-
nomen (a) een rechts- en forumkeuze, (b) soms de toepasselijkverklaring van algemene 
voorwaarden, en (c) de relianceparagraaf, die zegt welke personen op de opinion mogen 
afgaan – en dus opinionontvanger zijn; zie nr. 5 – en aan welke personen de opinion mag 
worden geopenbaard. Van een rechts- en forumkeuze – de bepaling onder (a) – zal de 
rechtskeuze voor de opiniongever niet bezwaarlijk zijn; zie nr. 85 e.v. Over een forum-
keuze wil de opinionontvanger nog wel eens struikelen; zie nr. 100 e.v., in het bijzonder 
nr. 102. Of de toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden – de bepaling onder (b) – 
voor de opinionontvanger bezwaarlijk is, hangt af van de inhoud daarvan. Een pijnpunt 
kan in het bijzonder zijn de meestal in algemene voorwaarden opgenomen beperking van 
aansprakelijkheid; zie nr. 109 e.v. Zie over de relianceparagraaf – de bepaling onder (c) – 
nr. 380 e.v.360 Voor zover de opinionontvanger de door de opiniongever op deze punten 
voorgestelde regelingen niet wil aanvaarden, moet daarover worden onderhandeld. Wat 
de uitkomst van die onderhandelingen is, is uiteindelijk vooral een kwestie van onder-
handelingsmacht. Waarschuwingen omtrent beperkingen die de opinion naar haar aard 
begrenzen – dat de opinion is beperkt tot Nederlands recht (zie nr. 371), dat het onderzoek 

359 Vgl. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 943.
360 De relianceparagraaf beperkt de groep van personen die op de opinion mogen afgaan en aan wie de 

opinion mag worden geopenbaard. In die zin is hij een beperking. De relianceparagraaf roept echter 
een verplichting in het leven waaraan de opinionontvanger gebonden is; zie nr. 387. In die zin is hij een 
bepaling. 
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van de opiniongever is beperkt tot de tekst van de documenten die hij heeft bestudeerd (zie 
nr. 406 e.v.), dat de opinion niet meer zegt dan zij zegt (zie nr. 402), dat de opiniongever 
niet verplicht is de opinionontvanger op de hoogte te brengen van veranderingen in het 
recht die de opinion kunnen raken (zie nr. 358) – geven in de praktijk de opinionontvan-
ger geen aanleiding tot zorgen.

215. Invloed redenen om een opinion te verlangen. De wijze waarop de opinionontvanger 
de in nr. 212 e.v. geformuleerde vragen beantwoordt, kan worden beïnvloed door de rede-
nen die hem ertoe hebben gebracht een opinion te verlangen. Die redenen kunnen ver-
schillen. Een gedetailleerde beschrijving daarvan valt buiten het bestek van dit boek. Op 
hoofdlijnen kan aan het verlangen om een opinion een interne of een externe zorgplicht 
ten grondslag liggen, of de wet. Een interne zorgplicht kan voortvloeien uit de eisen van 
goed bestuur. Wat goed bestuur eist, wordt bepaald door het op de opinionontvanger toe-
passelijke recht (vgl. art. 10:119 BW). Voor zover Nederlands recht van toepassing is, kan 
goed bestuur eisen dat de opinionontvanger zich bij het aangaan van een rechtsverhou-
ding door een deskundig adviseur laat adviseren over de daaraan verbonden risico’s.361, 362 
Een externe zorgplicht kan voor de opinionontvanger voortvloeien uit overeenkomst. Een 
voorbeeld is een overeenkomst waarbij een groep financiers een van hen aanwijst om toe 
te zien op de gang van zaken rond het sluiten van de financieringsovereenkomst met de 
onderneming waaraan financiering wordt verstrekt. Denkbaar is dat de overeenkomst 
tussen de financiers met zoveel woorden bepaalt dat de aangewezen financier moet rege-
len dat een passende opinion wordt verkregen. Denkbaar is ook dat de aanwijzing van de 
financier meebrengt dat hij jegens de andere financiers tot zorg verplicht is en dat de plicht 
een opinion te vragen in die zorgplicht besloten ligt. Een externe zorgplicht kan ook voort-
vloeien uit onrechtmatigedaadsregels. Een voorbeeld is de zorgplicht die een bank kan 
hebben jegens beleggers in effecten die door tussenkomst van de bank worden geplaatst. 
Die zorgplicht kan meebrengen dat de bank zich ervan vergewist dat de effecten geldig zijn 
uitgegeven. Dat kan de bank doen door over die geldige uitgifte een opinion te vragen.363 

361 Vgl. Assink 2013 (deel 1), p. 930: het bestuur dient zijn keuzes te maken “op een geïnformeerde grond-
slag”, mede met oog voor “de daaraan verbonden risico’s”. 

362 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 13.
363 De zorgplicht van de bank kan, al naar gelang het geval, verschillende wortels hebben. Als de effecten 

ongeldig zijn en de belegger een consument is, is het verstrekken van informatie over de ongeldige effec-
ten in strijd met art. 6:193c lid 1 aanhef en onder a BW. De informatieverstrekking is daarmee jegens 
de belegger onrechtmatig (art. 6:193b leden 1 en 3 aanhef en onder a BW – de informatie is onjuist ten 
aanzien van het bestaan van de effecten). Zie voor de definitie van “consument” art. 6:193a onder a BW. 
Als de belegger geen consument is, is de openbaarmaking met betrokkenheid van de bank van een 
prospectus (of ander document) over de ongeldige effecten jegens de belegger onrechtmatig (art. 6:194 
BW – het prospectus suggereert ten onrechte dat de effecten bestaan en is daarmee misleidend). De 
zorgplicht kan ook voortvloeien uit de algemene onrechtmatigedaadregel van art. 6:162 BW. In alle 
gevallen rust op de bank geen aansprakelijkheid als de onrechtmatige daad niet aan zijn schuld te wij-
ten is noch op andere grond voor zijn rekening komt (art. 6:193j lid 2, 6:195 lid 2 en 6:162 leden 1 en 3 
BW). Als de bank van een te goeder naam en faam bekende staande advocaat over de geldigheid van de 
effecten een op het eerste oog bevredigende opinion heeft ontvangen, zal van schuld van de bank geen 
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Dat de wet een opinion eist, is zeldzaam. Een voorbeeld is de verplichting een opinion 
ten behoeve van beleggers te doen geven bij registratie van effecten bij de Amerikaanse 
Securities and Exchange Commission (SEC); zie nr. 1097. De opinionontvanger kan een 
opinion ook verlangen zonder daartoe verplicht te zijn. Dat is geen uitzondering. Zo ken-
nen banken vaak interne regels die vergen dat bij het aangaan van bepaalde overeenkom-
sten een opinion wordt verlangd. De grens met de eisen die voortvloeien uit een interne 
zorgplicht is vloeiend. Als het bestuur van de bank niet waarborgt dat opinions worden 
gevraagd over financieringsovereenkomsten met een serieus te nemen belang, kan dat in 
strijd komen met goed bestuur.364

216. Advies over belang. De opinionontvanger kan juridisch advies behoeven over de 
vraag of de opinion zijn belang voldoende dient. Als de opinion een third party opinion 
is, moet de opiniongever zich voor dat advies wenden tot zijn eigen juridisch adviseur. 
Is de opinion een client opinion, dan kan de opiniongever de opinionontvanger moeten 
adviseren over de vraag of de opinion diens belang voldoende dient. Of hij dat moet, 
wordt bepaald door wat een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou heb-
ben gedaan.

217. Noodzaak advies. Zicht op de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet (zie nr. 191 e.v.), vergt een juridische bril. De opinion 
op waarde schatten vergt hetzelfde. Een opinion is een complex document, waarin een 
onervaren lezer al snel de weg kwijtraakt.365 De opinionontvanger kan daarom behoefte 
hebben aan juridisch advies over de vraag of de opinion zijn belang voldoende dient.

218. Advies bij third party opinion. De opiniongever die een third party opinion geeft, 
heeft jegens de opinionontvanger geen andere plicht dan bij het geven van zijn opinion de 
zorg van een goed opiniongever in acht te nemen; zie nr. 118. Hij is daarom niet verplicht 
de opinionontvanger van advies te dienen over de vraag of diens belang met de opinion 
voldoende wordt gediend. Voor advies op dat punt moet de opinionontvanger zich wen-
den tot zijn eigen juridisch adviseur.366

sprake zijn. Of het gebrek waaraan de opinion bij nadere beschouwing blijkt te lijden – de effecten zijn 
immers niet geldig uitgegeven – voor rekening van de bank komt, is een open vraag die het bestek van 
dit boek te buiten gaat.

364 Met de vraag naar de redenen die een opinionontvanger kan hebben om een opinion te verlangen, blijft 
ook de vraag buiten beeld naar de redenen die kunnen meebrengen dat het advies van een juridisch 
adviseur aan zijn cliënt moet worden gegoten in de vorm van een client opinion. Die redenen kunnen 
ook bij de opiniongever liggen; vgl. Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 11: “In difficult transactions 
lawyers frequently prefer to render written legal opinions because opinions create a record of the scope 
of the advice given as well as of the exceptions and qualifications noted and thereby limit the lawyer’s 
liability.” Vgl. ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941, die opmerkt dat een client opinion “het sluit-
stuk van een adviseringsproces” is.

365 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 7-8.
366 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 73: “Counsel for the opinion recipient is responsible, 

for  example, for advising the opinion recipient on what opinions to request, the adequacy of the 
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219. Advies bij client opinion. Een opiniongever die een client opinion geeft, kan wél ver-
plicht zijn zijn cliënt te adviseren over de vraag of het belang van de cliënt met de opinion 
voldoende wordt gediend. Tot zijn taak kan behoren het geven van een opinion die het 
belang van de cliënt voldoende beschermt. Dat vergt dat de opinion ten minste de inhoud 
heeft die van een opiniongever zou worden verlangd door een opinionontvanger-niet 
 cliënt – anders gezegd: die een behoorlijk juridisch adviseur in een vergelijkbaar geval zou 
verlangen van de juridisch adviseur van de wederpartij van zijn cliënt. De opiniongever 
zal ervoor moeten zorgen dat hij een dergelijke opinion geeft, en niet minder dan dat; vgl. 
nr. 139 e.v.

220. Advies over contractuele bepalingen in opinion. Een opinion bevat in de praktijk 
contractuele bepalingen die het belang van de opinionontvanger kunnen schaden. In 
de praktijk gaat het om (a) een rechts- en forumkeuze, (b) soms de toepasselijkverkla-
ring van algemene voorwaarden, en (c) de relianceparagraaf; zie nr. 214. De vraag of de 
opinion gever de opinionontvanger-cliënt moet adviseren over de rechts- en forumkeuze 
en de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden – de bepalingen onder (a) en 
(b) – heeft weinig praktisch belang. In de meeste gevallen zullen de bepalingen overeen-
stemmen met de overeenkomstige bepalingen in de overeenkomst van opdracht tussen 
de opiniongever en de cliënt. Voor zover dat niet zo is, is de opiniongever niet tot advies 
verplicht. De bepalingen zijn contractueel van aard. Zij regelen de rechtsverhouding tus-
sen de opiniongever en de opinionontvanger. Het gaat te ver de zorgplicht van de opinion-
gever zo ver op te rekken dat hij de opinionontvanger moet adviseren over hun onderlinge 
contractuele verhouding. De opinionontvanger is in de praktijk altijd een professionele 
partij met een eigen juridische afdeling. Van een dergelijke partij mag worden verwacht 
dat zij in staat is op dit punt over haar eigen belangen te waken. Als zij dat nodig vindt, kan 
zij bij een andere juridisch adviseur advies inwinnen over de genoemde bepalingen in de 
opinion.367 Over de relianceparagraaf – de bepaling onder (c) – kan de opiniongever wel 
moeten adviseren. De opinionontvanger verlangt de opinion om een reden; vgl. nr. 215. 
Een rechts- of forumkeuze en de eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden 
kan geen afbreuk doen aan het doel dat de opiniongever aldus wil bereiken. Die bepalin-
gen raken slechts de onderliggende verhouding tussen de opiniongever en de opinion-
ontvanger. Een tekortschietende relianceparagraaf kan het doel van de opinion wel in de 
wielen rijden. Denk aan het geval dat de opinionontvanger de opiniongever vraagt om 
te voldoen aan een zorgplicht die hij jegens een derde heeft, maar de relianceparagraaf 
verhindert dat hij de opinion aan de derde openbaart ten bewijze dat hij zijn zorgplicht 
heeft vervuld. Hoewel ook de relianceparagraaf contractueel van aard is, zal de opinion-
gever daarom in gevallen waarin de norm van een redelijk bekwaam en redelijk handelend 

 opinions actually received and the meaning of particular opinions.” Vgl. over de rol van de juridisch 
adviseur van de opinionontvanger uitvoerig Field & Smith 1 2014, p. 266 e.v.

367 Zie over de totstandkoming van afspraken tussen een advocaat en zijn cliënt Bannier 2011, p. 62-63.
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vakgenoot eist dat de opiniongever de opinionontvanger in den brede adviseert over de 
vraag of de opinion doet wat zij zou moeten doen (vgl. nr. 219), ook over de reliancepara-
graaf moeten adviseren.

221. Gevolgen tekortschietend advies. Een vraag is wat geldt als een door de opiniongever 
aan de opinionontvanger-cliënt gegeven advies over de opinion tekortschiet. Twee bena-
deringen zijn denkbaar. Een eerste benadering is de opinion anders uit te leggen dan bij 
een deugdelijk advies het geval zou zijn geweest; zie nr. 190. Een tweede benadering, die 
de eerste benadering zo nodig ook kan aanvullen, is de opiniongever buiten de opinion 
om voor de tekortkoming aansprakelijk te achten. Vgl. over de aansprakelijkheid van de 
opiniongever nr. 298 e.v.

2.8 Taak – juridisch en feitelijk onderzoek, oordeelsvorming, vastlegging

222. Taak. Een opiniongever die een opinion moet geven, ziet zich gesteld voor een 
drieledige taak: hij moet onderzoek doen, hij moet zich op grond daarvan een oordeel 
vormen, en hij moet dat oordeel in de opinion vastleggen. De taak van een opiniongever 
vergt dat hij telkens afweegt welke juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, in ogenschouw moeten worden genomen.

223. Deeltaken. In de taak die het geven van een opinion voor de opiniongever is, zijn 
drie deeltaken te onderscheiden. Zie over deeltaak 1 – juridisch en feitelijk onderzoek – 
nr. 225 e.v. Zie over deeltaak 2 – oordeelsvorming – nr. 265 e.v. Zie over deeltaak 3 – vast-
legging – en over de met die deeltaak nauw samenhangende uitleg van een opinion 
nr. 273 e.v.

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

2.9 Deeltaak 1: Juridisch en feitelijk onderzoek

225. Juridisch en feitelijk onderzoek. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen, 
valt uiteen in juridisch onderzoek en feitelijk onderzoek.

226. Juridisch en feitelijk onderzoek. Zie over het juridisch onderzoek dat de opiniongever 
moet doen nr. 227 e.v. Zie over het feitelijk onderzoek nr. 238 e.v.

227. Juridisch onderzoek. Een opiniongever behoort onderzoek doen naar alle rechts-
regels waarvan niet op voorhand onaannemelijk is dat zij met het oog op de opinion 
van belang zijn. Het onderzoek moet zich mede uitstrekken over rechtstreeks werkend 
Europees recht en in Nederland rechtstreeks werkzame verdragen. Regels van lagere 
overheden kunnen in het algemeen buiten beschouwing worden gelaten.

228. Beperking tot Nederlands recht. Een Nederlandsrechtelijke opinion heeft naar haar 
aard alleen betrekking op Nederlands recht. Dat recht omvat mede het recht van de BES-
eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en Nederlands belastingrecht. Het recht van de 

368 Vgl. Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 86-88. Anders vermoedelijk, maar zonder toelichting, 
Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 7.

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

370 Het geschreven Nederlands recht omvat naast wetten in formele zin “alle naar buiten werkende, tot een 
ieder gerichte algemene regelingen, welke zijn uitgegaan van een openbaar gezag, dat de bevoegdheid 
daartoe aan de wet, in de zin van een regeling door de wetgevende macht, ontleent”; HR 10 juni 1919, 
NJ 1919/647 en 650; vgl. Asser/Veegens, Korthals Altes & Groen 2005/74 en Van Wijk/Konijnenbelt & 
Van Male 2014, p. 208-211. 

371 Vgl. Nijnens 1996, p. 80, die stelt dat het werk van de opiniongever zich mede uitstrekt over door toe-
zichthoudende organen vastgestelde regels van algemene strekking. 

372 Uitdrukkelijk HR 11 oktober 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC2153, NJ 1986/322; vgl. Asser/Veegens, 
Korthals Altes & Groen 2005/79 met verwijzing naar minder uitdrukkelijke eerdere rechtspraak. Een 
beleidsregel kan alleen recht zijn als hij behoorlijk is bekendgemaakt.

373 Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2014, p. 226.
374 HR 23 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4610, NJ 2003/495; zie ook Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 

2014, p. 222-223.
375 Zie over gewoonterecht Asser/Veegens, Korthals Altes & Groen 2005/80-83.
376 Nijnens 1996, p. 80, stelt dat het werk van de opiniongever zich uitstrekt over regels van de 

Amsterdamse beurs. Die stelling was in 1996 niet zonder grond. In het verleden, onder de werking van 
de Wet toezicht effectenverkeer 1995 zoals die destijds luidde, waren sommige van de Amsterdamse-
beursregels te herleiden tot een wettelijke grondslag en daarmee recht; vgl. HR 24 februari 2006, 
ECLI:NL:HR:2006:AV0046, NJ 2006/302 en HR 26 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9222, 
NJ 2006/644 maar zie ook HR 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7419, NJ 2005/103 en HR 22 oktober 
2010, ECLI:NL:HR:2010:BN5665, NJ 2010/570. Naar huidig recht – in het bijzonder de Wft – hebben de 
regels van de Amsterdamse beurs echter geen wettelijke grondslag meer.

377 Vgl. Nijnens 1996, p. 81-82.
378 Ook in Amerika moet het onderzoek van de opiniongever zich uitstrekken over “applicable constitution al 

requirements, judge-made law, statutes and governmental regulations”; Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 90, noot 2.
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229. Beperking tot rechtsregels die mogelijk van toepassing zijn. Een opiniongever hoeft 
niet elke Nederlandse rechtsregel bij de kop te pakken en zich de vraag te stellen of hij 
voor de opinion mogelijk van belang kan zijn. Onderzoek doen naar alle rechtsregels 
die mogelijk van toepassing kunnen zijn, zou de opinion onnodig kostbaar maken. De 
 opiniongever mag zich daarom beperken tot die regels waarvan een goed opiniongever zou 
onderkennen dat zij mogelijk voor de opinion van belang kunnen zijn; vgl. nr. 224.379, 380 
Rechtsregels waarvan op voorhand onwaarschijnlijk is dat zij de opinion raken, kan hij 
terzijde laten. Welke regels een opiniongever daarmee buiten beschouwing mag laten, is 
ondertussen moeilijk te concretiseren: de mogelijkheid opperen dat een regel van toepas-
sing zou kunnen zijn, opent de deur naar een noodzaak tot onderzoek ter zake.

230. Beperking tot Nederlands nationaal recht. Dat de opiniongever zich mag beperken tot 
rechtsregels die voor de opinion mogelijk van belang kunnen zijn, brengt mee dat hij zijn 
onderzoek in beginsel kan beperken tot Nederlands nationaal recht. Lokaal recht, afkom-
stig van lagere overheden – provincies, gemeenten, waterschappen – kan de  opiniongever 
in beginsel terzijde laten.381 Regels van lagere overheden kunnen op de kwestie waarop 
de opinion ziet, weliswaar van toepassing zijn, maar de kans dat dergelijke regels de 
 opinionparagrafen in een opinion raken, is gering. De vragen die in capacity opinions aan 
de orde zijn, zijn vragen van nationaal recht. Lagere overheden hebben dienaangaande 
geen bevoegdheid. De afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
die in de enforceability opinions wordt geadresseerd, kan alleen in het gedrang komen 
als strijd met lagere regelgeving meebrengt dat de rechtsverhouding in strijd komt met de 
openbare orde of de goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW).382 De lat voor strijd met de openbare 

379 Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
380 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 316: “As a matter of customary practice the opinion is under-

stood to cover only law (of jurisdictions identified for coverage in the opinion) that a reasonably diligent 
lawyer would recognize as being applicable to the company, agreement or transaction.” In dezelfde zin 
Tribar 1998, § 3.5.1 en Legal Opinion Principles 1998, nr. II.B. Vgl. ook, in het kader van hun bespre-
king van de no violation of law opinion, Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 541: “[T]he opinion is 
read to require the opinion preparers simply to apply their existing knowledge of the statutes, rules and 
regulations that are likely to be applicable, supplemented by whatever special research the circumstan-
ces might require.” De achtergrond van de beperking is “to allow the opinion to be given at reasonable 
cost”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 541; vgl. nr. 203. Zie ook, ten aanzien van de no licences 
opinion en de no registration opinion, Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 569.

381 Ook in de Verenigde Staten strekt een opinion zich niet uit over “municipal and local laws”; Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 317-319, 546-547 (ten aanzien van de no violate of law opinion) en 568 (ten 
aanzien van de no licences opinion en de no registration opinion), en Tribar 1998, § 1.9(n), 6.6. (ten 
aanzien van de no violation of law opinion) en 6.7 (ten aanzien van de no licences en de no registration 
opinion). Aldus ook Legal Opinion Principles 1998, nr. II.C.

382 Art. 3:40 lid 2 BW, dat meebrengt dat een rechtsverhouding nietig of vernietigbaar is als het aangaan 
daarvan in strijd is met een wettelijke bepaling, is alleen van toepassing bij strijd met een wet in formele 
zin of een bepaling die op een uitdrukkelijke delegatie door de formele wetgever berust; Parl. Gesch. 
Boek 3, p. 192 en Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/314. Dat een gedelegeerde regel van lokaal 
recht een rechtsverhouding raakt waarop een opinion ziet, is in de praktijk onwaarschijnlijk. Als een 
voor een opinion relevante delegatie aan een lagere wetgever heeft plaatsgevonden, zal de opiniongever 
daarop bij zijn onderzoek van nationaal recht stuiten, zodat hij verder onderzoek kan doen. 
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orde of de goede zeden ligt hoog.383 Hij vergt ten minste dat een lokaal verbod of vergun-
ningvereiste niet wordt nageleefd. Daardoor zouden ook diligence opinions kunnen wor-
den geraakt. In de praktijk is het echter moeilijk een voorbeeld te bedenken waarin een 
rechtsverhouding waarop een opinion ziet, in strijd komt met lokale regels. Tegelijkertijd 
is een onderzoek naar dergelijke regels kostbaar. Er zijn veel lagere overheden, en dus veel 
regels, en die vele regels zijn vaak niet eenvoudig boven water te halen. Alleen als er een 
concrete reden is aan te nemen dat regelgeving van een lagere overheid met het oog op de 
opinion van belang kan zijn – bijvoorbeeld omdat de opinionvennootschap een gemeente 
is – dient de opiniongever zich de vraag te stellen of onderzoek daarnaar geboden is. Die 
vraag kan hij desgewenst met zijn cliënt bespreken, zodat duidelijk is waar de grenzen van 
zijn onderzoek liggen en de aan het onderzoek verbonden kosten niet als een verrassing 
komen; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. Als de opinion een third party opinion 
is, kan de cliënt de kwestie met de opinionontvanger moeten bespreken; vgl. nr. 151.

231. Europees en internationaal recht. Nederlands recht omvat rechtstreeks werkend 
Europees recht en in Nederland rechtstreeks werkende verdragen.384 Niet rechtstreeks 
werkende supranationale regels vallen erbuiten.385 Nederlandse regels die zijn afgeleid van 
supranationale regelgeving kunnen vragen oproepen. Dat geldt vooral voor Nederlandse 
regels die strekken tot implementatie van Europese richtlijnen. Op grond van het beginsel 
van conforme interpretatie zijn rechters van de lidstaten van de Europese Unie verplicht 
om na afloop van de termijn waarbinnen een richtlijn in nationaal recht moet zijn omge-
zet, hun nationale recht zo veel mogelijk in overeenstemming met de richtlijn uit te leg-
gen. Dat geldt ook als de richtlijn onjuist of onvolledig in het nationale recht is omgezet.386 
De gevolgen van het beginsel van conforme interpretatie zijn betrekkelijk overzichtelijk 
in gevallen waarin een Nederlandse regel voor meer uitleg vatbaar is. De opiniongever 
moet in dat geval bij de uitleg van de regel mede acht slaan op de betrokken richtlijn. De 
vraag is echter wat een opiniongever moet doen als de Nederlandse regel – lees: de wet-
tekst – op zichzelf duidelijk is. In een dergelijk geval wordt het beginsel van conforme 
interpretatie begrensd door het rechtzekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende 
kracht.387 De benadering van de Hoge Raad en van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State lijkt te zijn dat in een dergelijk geval (de tekst van) de Nederlandse regel 
in beginsel leidend is. Als de regel duidelijk is, verzet het rechtzekerheidsbeginsel zich 

383 Strijd met de openbare orde vergt strijd met fundamentele beginselen van de bestaande maatschappe-
lijke organisatie, strijd met de goede zeden strijd met algemeen aanvaarde opvattingen omtrent hetgeen 
behoort; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/345 e.v. en 330 e.v. 

384 Aldus ten aanzien van Europees recht ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941-942.
385 Nijnens 1996, p. 81-82, suggereert dat de opiniongever rechtstreeks werkend Europees recht buiten zijn 

opinion kan houden door een qualification van die strekking. Sinds 1996 is het belang van rechtstreeks 
werkend Europese recht echter scherp toegenomen – denk met het oog op opinions in het bijzonder aan 
de Rome I Verordening en de EEX-Verordening. Dat een qualification op dit punt nog door de opinion-
ontvanger wordt aanvaard, is daarmee onwaarschijnlijk. 

386 Kapteyn 2008, p. 529.
387 Kapteyn 2008, p. 530-531.
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tegen een uitleg die weliswaar de betrokken Europese regel recht doet, maar zozeer buiten 
de Nederlandse wet treedt, dat Nederlandse burgers daarmee geen rekening behoefden te 
houden. Een uitzondering op het beginsel geldt mogelijk als uit de wetsgeschiedenis van 
de Nederlandse regel blijkt dat de wetgever heeft bedoeld met die regel een Europese regel 
(correct) te implementeren. Lagere rechters lijken deze de door de Hoge Raad uitgezette 
hoofdlijnen in het algemeen te volgen.388 Tegen deze achtergrond kan een opiniongever 
daar waar de Nederlandse regel duidelijk is, een onderzoek naar achterliggende Europese 
regels in het algemeen achterwege laten. Europese verordeningen moeten wel onder de 
loep genomen worden. Die hebben naar hun aard rechtstreekse werking (art. 288 tweede 
alinea EU-Verdrag).

232. Uitzondering voor mededingingsrecht. Het kan voorkomen dat de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, mededingingsrechtelijke vragen oproept. In sommige gevallen 
kan de opiniongever dat eenvoudig vaststellen. Denk aan het geval dat de opinion ziet 
op een overeenkomst waarbij een onderneming wordt verkocht, zodat concentratietoe-
zichtregels van toepassing kunnen zijn (EG-concentratieverordening389; hoofdstuk 5 
Mededingingswet). Als er voor de hand liggende mededingingsrechtelijke vragen zijn, zal 
een mededingingsrechtelijke analyse zijn gemaakt. Mededingingsrechtelijke complicaties 
zullen onder ogen zijn gezien. Mededingingsrechtelijke meldingen of toestemmingen van 
overheidswege zullen zijn gedaan of verkregen. Een opinion op die punten heeft dan geen 
toegevoegde waarde meer. In andere gevallen is de toepasselijkheid van mededingings-
regels minder duidelijk. Zo kunnen de voorwaarden van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, de neerslag zijn van verboden misbruik door de opinionvennootschap van 
een economische machtspositie (art.  12 EU-Verdrag; art.  24 Mededingingswet). Of de 
opinionvennootschap een economische machtspositie heeft, is voor de opiniongever ech-
ter niet eenvoudig vast te stellen. Zelfs uitvoerig feitelijk onderzoek zal niet altijd tot een 
eenduidige conclusie leiden. Om deze redenen wil het opiniongebruik dat het onderzoek 
door de opiniongever zich niet uitstrekt over mededingingsrecht.390 Als de opiniongever 
vreest dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in een mededingingsrechtelijke 
gevarenzone zit, dan kan hij veiligheidshalve in een no opinion qualification vermelden 

388 Zie onder meer HR 25 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2177, NJ 1997/649, HR 20 oktober 
1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1846, NJ 1996/330, HR 29 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1943, 
NJ 1996/418 en HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1780, NJ 2013/389. Zie ook ABRvS 29 mei 2001, 
ECLI:NL:RVS:2001:AB2282, RAwb 2001/98, ABRvS 23 oktober 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE9208, 
AB 2002/417, ABRvS 21 december 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU8482, M&R 2006/20 en ABRvS 17 april 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:BZ7904, AB 2014/75. Zie verder (over conforme uitleg van het begrip “krediettrans-
actie” in de Wet op het consumentenkrediet) Rb. Arnhem 14 juli 2004, ECLI:NL:RBARN:2004:AQ1551, 
NJF 2004/418, Rb. Den Haag 4 januari 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AR8791, LJN AR8791, Rb. Zwolle 
10 februari 2005, ECLI:NL:RBZLY:2005:AS6437, LJN AS6437, Rb. Utrecht 17 augustus 2005, 
ECLI:NL:RBUTR:2005:AU1622, LJN AU1622. 

389 Verordening (EG) Nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentra-
ties van ondernemingen.

390 Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
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dat hij zich over mededingingsrecht niet uitspreekt. Ontbreekt een dergelijke vermelding, 
dan brengt het opiniongebruik mee dat zij in de opinion moet worden gelezen.391, 392, 393

233. Uitzondering voor toezichtrecht? Het komt voor dat een opiniongever in zijn opinion 
zegt dat hij geen opinion geeft over “regulatory law”.394 Dat roept de vraag op wat “regu-
latory law” is. Een Nederlands vertaling zou “toezichtrecht” kunnen zijn. “Toezichtrecht” 
is echter niet een begrip met een vaste betekenis. Het begrip kan eng worden uitgelegd, 
en worden beperkt tot het recht omtrent toezicht op de financiële markten. Het kan ook 
ruim worden uitgelegd, zodat het zich uitstrekt over allerhande andere wetten die voor-
zien in toezicht. Ongeacht of voor een enge of een ruime uitleg wordt gekozen, kunnen 
er redenen zijn om toezichtregels buiten de reikwijdte van de opinion te houden. Er kun-
nen echter evenzeer redenen zijn om toezichtregels juist binnen die reikwijdte te brengen. 
Zo zal de opinionontvanger die een opinion ontvangt over een aanbieding van effecten 

391 Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 81.
392 Een mededingingsrechtelijke vraag die in opinions in de praktijk in elk geval niet wordt geadres-

seerd, is de vraag of er mededingingsrechtelijke bezwaren bestaan tegen de LMA Agreement. De 
LMA Agreement is een in opdracht van de Engelse Loan Market Association opgemaakte standaard- 
gesyndiceerde leningovereenkomst. Het doel van de Loan Market Association (LMA) is “improving 
liquidity, efficiency and transparency in the primary and secondary syndicated loan markets in 
Europe, the Middle East and Africa (EMEA)”. De LMA afficheert zichzelf als “the authoritative voice 
of the EMEA market”. Onder haar leden zijn banken, institutionele beleggers, advocatenkantoren en 
rating agencies. Kernactiviteiten van de LMA zijn (a) het doen opmaken en beschikbaar stellen van 
“recommended” documentatie voor gesyndiceerde leningen en de verhandeling daarvan, (b) lobbyen, 
(c) het verzorgen van opleidingen, en (d) het vaststellen van “market guidelines”. Zie de website van de 
LMA www.lma.eu.com. De LMA-standaard is, in de vorm van de LMA Agreement zelf of een daar-
aan inhoudelijk goeddeels gelijke “LMA compliant” eigen versie van de betrokken juridisch adviseur, 
de basis voor gesyndiceerde leningovereenkomsten op de Nederlandse markt. Banken zijn geneigd 
bezwaren die door geldnemers tegen de overeenkomst worden geopperd – over de vraag of de over-
eenkomst de belangen van de financiers en de geldnemer evenwichtig bedient is op zijn minst debat 
mogelijk – af te doen met de mededeling dat “dit nu eenmaal de standaard in de markt is” en dat 
“het marktgebruik is wat het is”. De vraag kan rijzen of deze opstelling van banken niet een onder-
ling afgestemde gedraging oplevert die de mededinging beperkt (art.  101 EU-Verdrag; art.  6 lid 1 
Mededingingswet). Opiniongevers plegen deze mogelijkheid terzijde te laten. De vraag of het gebruik 
van de LMA Agreement tot mededingingsrechtelijke vragen leidt, is naar verluidt bij de Loan Market 
Association een onderwerp van zorg. De LMA Agreement is daarom uitdrukkelijk geen overeenkomst 
waarvan het gebruik is voorgeschreven. Zij vermeldt: “For the avoidance of doubt, this document is in 
a non-binding, recommended form. Its intention is to be used as a starting point for negotiation only. 
Individual parties are free to depart from its terms and should always satisfy themselves of the regu-
latory implications of its use.” Naar verluidt vindt de laatste zin zijn basis in mededingingsrechtelijke 
zorgen.

393 Ook in de Verenigde Staten strekt een opinion zich niet uit over “antitrust laws”; Glazer, FitzGibbon & 
Weise 2014, p. 317-318, 544-545 (ten aanzien van de no violation of law opinion) en 570 (ten aanzien van 
de no licences opinion en de no registration opinion), en Tribar 1998, § 3.5.2(c) en (ten aanzien van de 
no violation of law opinion) 6.6.

394 Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942, stelt dat “de meeste kantoren” deze beperking opnemen. Zij lijkt 
dat vanzelfsprekend te achten want “[d]e opinion gaat in beginsel niet over regels van administratief 
recht”. Dat laatste is onjuist: daar waar regels van bestuursrecht raken aan de opinionparagrafen, moet 
de opinionontvanger zich daarin verdiepen. Denk aan een bestuursrechtelijk vergunningvereiste waar-
over de no licences opinion zich uitstrekt.
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juist willen weten wat het risico is dat op die aanbieding toezichtregels van toepassing 
zijn; vgl. nr. 1025 e.v. Van een opiniongebruik dat een opinion zich over toezichtrecht niet 
uitstrekt, is dan ook geen sprake. Als de toepasselijkheid van toezichtregels niet op voor-
hand onwaarschijnlijk is en de opiniongever daarnaar desondanks geen onderzoek heeft 
gedaan, moet hij dat in een no opinion qualification vermelden.395

234. Rechtspraak en literatuur. Het juridisch onderzoek dat een opiniongever moet doen, 
strekt zich uit over de gebruikelijke rechtsbronnen: wettelijke voorschriften, de totstand-
komingsgeschiedenis daarvan, rechtspraak en literatuur. Bestudering van wettelijke 
voorschriften en de geschiedenis daarvan geven geen aanleiding tot bijzondere vragen. De 
mate waarin rechtspraak wordt gepubliceerd, roept echter de vraag op van welke recht-
spraak de opiniongever ten minste moet hebben kennisgenomen. Dezelfde vraag komt 
op als het gaat om literatuur. In het verleden kon voor rechtspraak en literatuur slechts 
worden geput uit een overzichtelijk aantal bronnen. Tegenwoordig is er echter een veel-
heid van tijdschriften waarin allerhande literatuur – rijp maar ook groener – wordt gepu-
bliceerd. Rechtspraak wordt toegankelijk gemaakt in verschillende tijdschriften, maar ook 
op ruime schaal door de overheid op het internet (www.rechtspraak.nl). Van een opinion-
gever kan niet worden verwacht dat hij van al die rechtspraak en literatuur voortdurend 
op de hoogte is. Een duidelijke regel aan de hand waarvan kan worden vastgesteld wat op 
dit punt wel van een opiniongever kan worden verlangd, is echter niet te geven. Michiels 
van Kessenich-Hoogendam meent dat een advocaat binnen twee tot drie weken kennis 
moet nemen van de NJ en de RvdW.396 Voor minder gangbare tijdschriften specifieert zij 
geen termijn.397 Boks betoogt dat een notaris binnen drie tot vier weken op de hoogte moet 
zijn van nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied.398 Voor opiniongevers moet aan de lijst 
van te raadplegen jurisprudentietijdschriften inmiddels ten minste de JOR worden toege-
voegd. Advocatenkantoren waar opinions worden gegeven hebben soms juristen in dienst 
die rechtspraak en literatuur nauw volgen en de advocaten op het kantoor van voor hen 
relevante ontwikkelingen op de hoogte brengen. Het is echter te betwijfelen of daarmee 
de termijn waarbinnen advocaten van rechtspraak en literatuur kennis nemen, in beteke-
nende mate wordt bekort. De juristen hebben tijd nodig voor hun werk – kennisnemen 
van rechtspraak en literatuur en het maken van signaleringen daarvan – en de advocaten 

395 In de Verenigde Staten strekt een opinion zich niet uit over “securities [laws]” en “regulatory statutes 
(such as bank lending limits) applicable to other parties to the agreement”; Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 317-318, 544-545 (ten aanzien van de no violation of law opinion) en 570 (ten aanzien van de no 
licences opinion en de no registration opinion), Tribar 1998, § 3.5.2(a) en (c) en 6.6 (ten aanzien van de 
no violation of law opinion), en Legal Opinion Principles 1998, nr. II.D.

396 Zie echter Ekelmans 1991, p. 14, die de vraag opwerpt of een “gemiddelde” advocaat kennis zal hebben 
van een arrest dat wel in de RvdW is gepubliceerd maar daarna niet meer elders. Gezien de hoge mate 
van zorg die een opiniongever moet betrachten (zie nr. 172), mag van hem worden verwacht dat hij van 
een dergelijk arrest kennis heeft genomen. 

397 Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 37.
398 Boks 2002, p. 160.
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hebben tijd nodig om van de signaleringen van de juristen kennis te nemen. Zie over de 
vraag in hoeverre de opiniongever acht moet slaan op, en dus onderzoek moet doen naar, 
geluiden – vooral in de literatuur – die afwijken van de heersende leer nr. 269.399

235. Buitenlandse rechtspraak en literatuur over Europees recht. Europese regels worden 
naar hun aard niet alleen in Nederland ingekleurd. Een vraag is in hoeverre een opinion-
gever rekening moet houden met buitenlandse rechtspraak en literatuur waarin Europese 
regels worden uitgelegd. Uitgangspunt moet zijn dat van een Nederlandse opiniongever 
geen onderzoek van buitenlandse rechtspraak en literatuur kan worden verwacht; vgl. 
nr. 253. De vraag is daarmee of de opiniongever aan dergelijke rechtspraak en literatuur 
aandacht moet besteden als hij daarvan min of meer toevallig op de hoogte raakt. Een 
zinnige benadering lijkt te zijn dat de opiniongever dat niet hoeft als de buitenlandse 
rechtspraak afwijkt van Nederlandse rechtspraak en literatuur. Ontbreekt Nederlandse 
rechtspraak en literatuur, dan kan de opiniongever er verstandig aan doen van de buiten-
landse gedachten melding te maken als deze een punt raken waarvan aannemelijk is dat 
het voor de opiniongever van wezenlijk belang is.

236. Oud recht. De oordelen die in een opinion zijn vervat, moeten juist zijn op de dag dat 
de opinion wordt afgegeven; vgl. nr. 353 e.v. Of een oordeel juist is, kan worden bepaald 
door rechtsregels die op die dag niet meer van kracht zijn. Zo wordt de vraag of de oprich-
ting van een rechtspersoon voor 1 juli 2011 geldig is opgericht, bepaald door het voor 
die datum geldende recht; vgl. nr. 496. Het Nederlands recht waarnaar de opiniongever 
onderzoek moet doen, omvat dergelijk recht dat niet meer van kracht is maar voor de 
opinion nog wel van belang is (en het bijbehorende overgangsrecht).400

237. Toekomstig recht. De oordelen die in een opinion zijn vervat, moeten juist zijn op 
de dag dat de opinion wordt afgegeven; vgl. nr. 353 e.v. Wijzigingen in wettelijke voor-
schriften die pas na die dag hun beslag krijgen, maken een op de dag gegeven oordeel niet 
onjuist. Met het oordeel is de opinionontvanger echter niet langer geholpen wanneer het 
door wetswijziging wordt achterhaald. Dat roept de vraag op in hoeverre een opiniongever 
in zijn opinion op mogelijke wijzigingen van wettelijke voorschriften moet wijzen. Van 
een wijziging die het Staatsblad of het Staatscourant heeft bereikt, mag doorgaans worden 
aangenomen dat zij in werking zal treden (als die inwerkingtreding al niet in de publica-
tie in het Staatsblad of de Staatscourant besloten ligt; zie art. 7 Bekendmakingswet). Dat 
de wijziging voor de opinionontvanger gevolgen zal hebben, staat daarmee min of meer 
vast. Aan een dergelijke wijziging moet de opiniongever daarom in zijn opinion aandacht 

399 Zie verhelderend over de onderzoeksplicht van een advocaat naar Duits recht Barendrecht & Van den 
Akker 1999, p. 173.

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

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

401 Naar Amerikaans recht hoeft een opiniongever in zijn opinion alleen aandacht te besteden aan toe-
komstige wetgeving die is aangenomen en van kracht zal worden voordat de opinionvennootschap de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, moet nakomen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 58-59, 
noot 2, en Tribar 1998, § 1.2, noot 11. Aldus ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 42.
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239. Verlangde feiten – werkelijke feiten. Er is te onderscheiden tussen verlangde feiten 
en werkelijke feiten. Werkelijke feiten zijn de feiten zoals zij zijn. Verlangde feiten zijn de 
feiten zoals zij zouden moeten zijn, willen de in een opinion gegeven oordelen juist zijn; 
zie nr. 42.

240. Vaststelling verlangde feiten. De vraag wat de verlangde feiten zijn, is een juridische. 
Het is aan de opiniongever die vraag te beantwoorden. Dat antwoord zal hij deels ten 
grondslag leggen aan het feitelijk onderzoek dat hij zelf verricht; zie nr. 241. Voor zover 
de opiniongever niet zelf onderzoek doet, moet hij de verlangde feiten onder de aandacht 
van de opinionontvanger brengen. Dat doet hij in de assumptions; zie nr. 242. De vraag 
wat de verlangde feiten zijn, is ondertussen niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Het 
recht is een ingewikkeld geheel. Feiten die in het algemeen voldoende zijn om een juri-
disch oordeel op te bouwen, kunnen onvoldoende zijn als andere feiten een andere kant 
op wijzen. Zo is voor het oordeel dat een document een afdwingbare overeenkomst is, in 
beginsel voldoende dat de partijen daarbij dat document hebben getekend. Het oordeel 
is echter niet zonder meer juist als een partij heeft getekend onder invloed van een wils-
gebrek (art. 3:44 en 6:228 BW).402 Welke feiten in ogenschouw moeten worden genomen 
om een opinion te kunnen geven en welke feiten, hoewel voorstelbaar, wel buiten beschou-
wing kunnen blijven, vergt een afweging; zie nr. 244 e.v.

241. Vaststelling werkelijke feiten die juridische deskundigheid vergt. De vraag of de wer-
kelijke feiten overeenstemmen met de verlangde feiten is slechts een juridische voor zover 
de vaststelling van de feiten juridische deskundigheid vergt. Dat is het geval waar de wet 
een deugdelijke bron aanwijst, waaruit feiten kunnen worden geput. Een voorbeeld is de 
Hrw, die meebrengt dat een buitenstaander die informatie over een rechtspersoon of ven-
nootschap zoekt, er wijs aan doet daarvoor allereerst het handelsregister te raadplegen; zie 
nr. 247 en 417 e.v. Het is ook het geval daar waar de vaststelling van de feiten een juridisch 
oordeel vergt. In dergelijke gevallen is het aan de opiniongever om, voor zover zijn juridi-
sche deskundigheid hem dat mogelijk maakt, vast te stellen wat de werkelijke feiten zijn. 
De grens ligt daar waar het juridisch oordeel met voldoende zekerheid kan worden gege-
ven. Zo moet de opiniongever wel vaststellen of de besluiten die hij onderzoekt, genomen 
zijn; zie nr. 594 e.v. De opiniongever hoeft echter niet vast te stellen of de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, in het belang van de opinionvennootschap is. Dat oordeel 
vergt een afweging van de omstandigheden, die de opiniongever niet goed maken kan; 
vgl. nr. 454. In andere dan de hiervoor bedoelde gevallen – de vaststelling van feiten vergt 
juridische deskundigheid of een juridisch oordeel – hoeft de opiniongever zich met de 
vaststelling van de feiten in beginsel niet in te laten. Een opiniongever wordt ingehuurd 

402 De overeenkomst is afdwingbaar zolang zij niet op grond van het wilsgebrek is vernietigd. Vernietiging 
kan echter ook geschieden bij wijze van verweer tegen een vordering tot nakoming van de overeen-
komst (art. 3:51 lid 3 BW).
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omwille van zijn juridische deskundigheid. Hij heeft geen bijzondere deskundigheid in 
het vaststellen van feiten, en behoeft het vaststellen daarvan daarom niet tot zijn taak te 
rekenen.403, 404, 405

242. Vaststelling werkelijke feiten die geen juridische deskundigheid vergt. Voor zover de 
opiniongever niet vaststelt wat de werkelijke feiten zijn, rijst de vraag hoe desondanks 
wordt gewaarborgd dat die feiten overeenstemmen met de verlangde feiten. Het onver-
mijdelijke antwoord is dat de opinionontvanger zelf voor een waarborg moet zorgen. De 
opinionontvanger kan dat echter alleen als hij weet op welke feiten hij zich moet richten. 
Dat vereist dat de opiniongever de verlangde feiten onder zijn aandacht brengt. De gebrui-
kelijke weg daarvoor is een assumption; zie nr. 452 e.v. Aan de hand van assumptions kan 
de opinionontvanger het nodige onderzoek doen of laten doen, of bijvoorbeeld aan de 
opinionvennootschap een garantie vragen dat de werkelijke feiten met de verlangde feiten 
overeenstemmen. Het is ook denkbaar dat de opiniongever nader onderzoek doet, in de 
praktijk door van een derde met kennis van zaken bevestiging te vragen dat de werkelijke 

403 Aldus ook Nijnens 1996, p. 70. Vgl. ook Hoevers 2011, p. 290, Brink & Raaijmakers 1996, p. 54, Hofstede, 
TvOb 2007, p. 110 en Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p.6-7.

404 De praktijk in Engeland loopt gelijk op met die in Nederland; vgl. London Report 2011, § 40: “An  opinion 
letter should generally be given only on specific questions of law and not on questions of fact. The pro-
vider of an opinion letter is not a warrantor of factual matters.” In de Amerikaanse praktijk gaat de taak 
van de opiniongever echter verder. Of een opiniongever feiten onderzoekt of in een assumption veron-
derstelt (vgl. nr. 242), vergt daar een afweging; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 119: “Factual 
assumptions are appropriate when the facts being assumed relate to a party other than the opinion 
giver’s client, will cost too much to verify compared to their likely benefit or by their nature are not 
susceptible to being confirmed by the opinion preparers (at least by the date of the opinion). […] Factual 
assumptions, however, no matter how useful, necessarily play an ancillary role in the opinion process. 
To be meaningful, closing opinions require a nexus to the facts.” In dezelfde zin Glazer, FitzGibbon 
& Weise 2014, p. 149-150. Zie ook Tribar 1998, § 2.3: “Opinion preparers are often permitted by the 
opinion recipient to rely on assumptions when (i) information is not available (or is only  available 
at substantial cost or delay), (ii) the facts being assumed relate to the opinion recipient, or (iii)  the 
cost of establishing the facts exceed the likely benefit (often because of the improbability that what is 
assum ed would on investigation prove to be untrue).” Zie ook noten 405, 444 en 445. Een Amerikaanse 
 opiniongever biedt aldus de opiniongeadresseerde meer hulp dan zijn Nederlandse evenknie. Waar 
een Nederlandse opiniongever zich richt op de juridische vraag – als dit de feiten zijn, wat zegt dan het 
recht? – richt de Amerikaanse opiniongever zich meer op het juridische risico – als dit het risico is, wat 
is dan de werkelijke omvang?

405 Een opiniongever kan uit eigen waarneming kennis hebben van feiten die zonder juridische deskun-
digheid kunnen worden vastgesteld. In de Amerikaanse praktijk bouwt een opiniongever zijn opinion 
mede op dergelijke feiten; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 117: “The opinion preparers usually 
will have firsthand knowledge of some of the facts. Opinion preparers, for example, often will have 
observed the adoption of resolutions at meetings of stockholders and directors and the execution and 
delivery of documents at the closing. In addition, opinion preparers sometimes will have created facts 
themselves, for example, by filing documents with government officials.” en p. 118: “opinion preparers 
usually base opinions in part on facts they already know or that they learn during the course of the 
transaction.” Zie ook Tribar 1998, § 2.1.1. Een Nederlandse opiniongever zal vaak ook het bestaan van 
feiten waarvan hij buiten zijn juridisch onderzoek om kennis heeft gekregen, in een assumption veron-
derstellen (vgl. nr. 242), in elk geval als van die feiten geen schriftelijk bewijs bestaat (vgl. nr. 243).
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feiten met de verlangde feiten overeenstemmen. Die aanpak is in Nederland echter slechts 
op onderdelen gebruikelijk; zie nr. 258.406

243. Bewijs vaststelling feiten. Voor zover de opiniongever werkelijke feiten vaststelt, zal 
hij van die feiten schriftelijk bewijs verlangen.407, 408 Zie voor uitzonderingen nr. 427 en 
440. Als de opiniongever een client opinion geeft over een opinionvennootschap die de 
wederpartij van zijn cliënt is, dient hij daarmee mede het belang van de opinionontvan-
ger-cliënt. Mocht tussen de opinionontvanger en de opinionvennootschap discussie ont-
staan over de werkelijkheid van een door de opiniongever vastgesteld feit, dan kan de 
opinionontvanger terugvallen op het schriftelijke bewijs. Ongeacht of de opiniongever 
een client opinion of een third party opinion geeft, dient hij met schriftelijk bewijs zijn 
eigen belang. Mocht een in de opinion gegeven bevestiging niet overeenstemmen met de 
werkelijkheid omdat de feiten anders zijn dan de opiniongever had vastgesteld, dan kan de 
opiniongever zich op het schriftelijk bewijs beroepen. Dat geldt ook als de feiten achteraf 
anders blijken dan het bewijs voorspiegelt. Van de juistheid van schriftelijk bewijs dat hem 
wordt voorgelegd, mag de opiniongever in beginsel uitgaan; vgl. nr. 246.

244. Grenzen aan vaststelling van feiten. Een opiniongever hoeft geen onderzoek te 
doen naar verlangde feiten waarvan op voorhand onwaarschijnlijk is dat zij de opinion 
zullen raken. Bij zijn onderzoek naar de werkelijke feiten mag de opiniongever ervan 
uitgaan dat hij niet wordt bezwendeld.

245. Grens aan vaststelling verlangde feiten. Of een rechtsgevolg optreedt, hangt af van de 
feiten. Welke feiten van belang kunnen zijn, verschilt van opinionparagraaf tot opinion-
paragraaf. De feiten zijn te onderscheiden in meewerkende feiten en tegenwerkende feiten. 
Meewerkende feiten zijn feiten die noodzakelijk zijn om een rechtsgevolg te bewerk-
stelligen. Tegenwerkende feiten zijn feiten die eraan in de weg staan dat een rechtsgevolg 
wordt bereikt, of die een rechtsgevolg weer ongedaan maken. De opiniongever zal ten 
minste moeten vaststellen wat de verlangde meewerkende feiten zijn. Zonder die mee-
werkende feiten zal het rechtsgevolg waarvan de betrokken opinionparagaaf het bestaan 
of het niet bestaan bevestigt, niet of juist wel optreden.409 Het aantal mogelijk relevante 

406 Een notaris mag niet meewerken aan het vaststellen van door hem niet controleerbare feiten (art. 6 
lid 3 Gedragsregels Notariaat). Het is echter twijfelachtig of die regel van toepassing is op het werk van 
een notaris als opiniongever; achtergrond van de regel is dat als een notaris publiekelijk optreedt, een 
onjuiste indruk kan worden gewekt over zijn rol, reden waarom de notaris erop moet toezien dat bij het 
publiek geen verwarring kan ontstaan over de mate waarin hij als notaris bij de gebeurtenis in kwestie 
betrokken is; Toelichting van 22 juni 2011 bij de Gedragsregels Notariaat.

407 Boks 2002, p. 49, meent dat een notaris door hem ingewonnen informatie altijd schriftelijk moet ont-
vangen of bevestigd moet krijgen.

408 Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 104: “The opinion preparer prefers to obtain factual information in a 
 written form. Such formality reduces the risk of misunderstanding.”

409 De opinionparagrafen zijn te onderscheiden in twee soorten: (a) opinionparagrafen waarin wordt 
bevestigd dat een bepaald rechtsgevolg is opgetreden, en (b) opinionparagrafen waarin juist de 
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tegenwerkende feiten kan echter groot zijn. Al die feiten in kaart brengen, kan daarmee 
nogal wat kosten meebrengen. Omdat de kosten niet uit de hand mogen lopen (vgl. nr. 157 
e.v. en in het bijzonder nr. 162), mag de opiniongever zijn onderzoek naar de verlangde 
tegenwerkende feiten daarom beperken tot feiten waarvan een goed opiniongever zou 
onderkennen dat zij mogelijk voor de opinion van belang kunnen zijn. Feiten waarvan op 
voorhand onwaarschijnlijk is dat zij de opinion raken, kan hij terzijde laten. Zo is het in 
het algemeen onaannemelijk dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, tot stand 
is gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW) of 
door dwaling (art. 3:228 BW). De opiniongever die een remedies opinion geeft over een 
Nederlandsrechtelijke overeenkomst, hoeft daarom aan die wilsgebreken geen aandacht 
te besteden.410 De opiniongever mag ook de mogelijkheid terzijde laten dat de documenten 
waarvan hij in het kader van zijn feitelijk onderzoek kennis neemt, door een rechterlijke 
beslissing of arbitraal vonnis zijn ontkracht. Dat dat anders is, is in het algemeen evenzeer 
onwaarschijnlijk. De opiniongever hoeft daarmee geen rekening te houden.411

246. Grens aan vaststelling werkelijke feiten. De opiniongever mag ervan uitgaan dat hij 
niet wordt bezwendeld. Dat betekent in de eerste plaats dat hij in beginsel mag aannemen 
dat feiten die hem worden gepresenteerd, werkelijke feiten zijn.412 Hij mag ervan uitgaan 
dat de documenten die hem worden gepresenteerd, echt zijn. Als hij een kopie ontvangt, 
mag hij ervan uitgaan dat die kopie een getrouwe kopie van het origineel is. Als hij een 
handtekening ziet, mag hij ervan uitgaan dat die handtekening echt is. Als hem verkla-
ringen of bevestigingen omtrent feiten worden aangereikt, mag hij ervan uitgaan dat die 
verklaringen of bevestigingen juist zijn. Het betekent in de tweede plaats dat de opinion-
gever in beginsel mag aannemen dat de opinionvennootschap en de opinionontvanger 
hem geen feiten onthouden waarvan zij behoren te begrijpen dat zij de opinion zouden 

 afwezigheid van een rechtsgevolg wordt bevestigd. Een voorbeeld van de eerste soort – onder (a) – is de 
validly signed opinion, waarin wordt bevestigd dat de handtekening op de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, het rechtsgevolg heeft dat de opinionvennootschap aan die rechtsverhouding gebonden is. 
Een voorbeeld van de tweede soort – onder (b) – is de no licences opinion, waarin wordt bevestigd dat 
het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet het rechtsgevolg heeft 
dat toestemming van overheidswege is vereist. 

410 Ook in de Verenigde Staten mag een opiniongever ervan uitgaan dat de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet niet wordt geraakt door “fraud, duress, undue influence, or mutual mistake of fact or 
misunderstanding”. Een assumption daarover is onnodig; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154 
en 360-362.

411 Vgl. Boks 2002, p. 92-93, die betoogt dat een notaris niet zelf op zoek hoeft te gaan naar “risicover-
hogende omstandigheden in de relatie tussen partijen” en alleen onderzoek hoeft te doen naar 
“risico’s die aan de gegeven omstandigheden zijn verbonden”. Vgl. ook Hof Den Haag 14 april 1983, 
ECLI:NL:GHSGR:1983:AC3531, NJ 1984/617 (advocaat begreep niet en hoefde niet te begrijpen dat een 
betrokkene zo ernstig ziek was dat hij binnenkort zou sterven).

412 Vgl. Boks 2002, p. 45-46, die meent dat een notaris “in het algemeen mag afgaan op gegevens die hem 
door zijn cliënt worden aangereikt tenzij hij reden heeft te vermoeden dat de informatie niet juist of 
volledig is”. Vgl. HR 9 maart 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0790, NJ 1990/428 (een notaris is niet aan-
sprakelijk als hij te goeder trouw is afgegaan op een vervalst bankafschrift)
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kunnen raken.413 Met wat de opiniongever niet weet, kan hij ook geen rekening houden. 
De opiniongever mag er daarom van uitgaan dat de documenten die hem worden voor-
gelegd, nog van kracht zijn. Zo mag hij aannemen dat de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, niet later is gewijzigd.414 Hij mag ook aannemen dat de besluiten en volmach-
ten van de opinionvennootschap die hij ontvangt, niet door de opinionvennootschap zijn 
ingetrokken of herroepen.415 Een uitzondering op de beginselen geldt waar de opinion-
gever beter zou moeten weten. De opiniongever past een zeker professioneel wantrouwen. 
Heeft de opiniongever aanwijzingen dat een hem gepresenteerd feit mogelijk onjuist is, of 
dat hem feiten worden onthouden, dan behoort hij nader onderzoek te doen.416, 417 Denk 
aan een geval waarin in een bestuursbesluit dat de opiniongever wordt voorgelegd, wordt 
bevestigd dat geen bestuurder een met de opinionvennootschap tegenstrijdig belang 
heeft, terwijl het besluit ziet op de uitgifte door de opinionvennootschap van aandelen 
mede aan een BV waarvan een bestuurder de enig aandeelhouder is; vgl. nr. 579.418 Als de 

413 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154, die stellen dat de opiniongever ervan mag uitgaan dat 
“[t]he opinion recipient has acted in good faith and without notice of defences or adverse claims”. Een 
assumption op dat punt is onnodig.

414 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154, die stellen dat de opiniongever ervan mag uitgaan 
dat “[t]he transaction documents submitted to the opinion giver have not been defined, supplemented 
or qualified by any agreement, understanding, usage of trade or course of dealings”. Een assumption op 
dat punt is onnodig. Vgl. echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 312-313, waar zij stellen dat “when 
the opinion is given some time after the agreement was executed […] the opinion preparers, depending 
on their relationship with the company and involvement in the administration of the agreement, may 
want to confirm with an appropriate officer of the company that the copy of the agreement furnished to 
them has not been amended and that the company has not been granted any waivers.”

415 Vgl. echter voor de Amerikaanse praktijk Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 444: “Whether an issu-
ance [of stock] is approved by the board of directors or a board committee, the opinion preparers must 
determine that the resolutions approving the issuance were still in force at the time the shares were 
issued. […] This will not be a problem when, as is often the case, the resolutions were adopted shortly 
before the closing. If they were not, however, the opinion preparers should confirm that they continue 
to be in effect. […] The opinion preparers, therefore, should obtain a certificate from an appropriate 
officer that the resolutions have not been amended or rescinded and that no other action has been taken 
to cause them to lose their force.” Zie over afgaan op verklaringen van de opinionvennootschap nr. 258 
e.v.

416 Vgl. Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 30, die stelt dat een deskundige “er niet lichtvaardig 
op [mag] vertrouwen dat de cliënt […] zelf met de relevante gegevens naar voren komt. Zie ook Boks 
2012, p. 45-46, geciteerd in noot 412.

417 Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 72: “The opinion preparer, however, cannot avert his or her eyes to avoid 
seeing factual material that would challenge an otherwise appropriate factual basis for an opinion. 
Verificiation is required for factual material that is challenged by other information.”

418 Vgl. het oordeel van het Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322, 
NJFS 2013/140: “De opsteller van een ‘legal opinion’ mag in beginsel vertrouwen op de inhoud van een 
certificate, tenzij er wetenschap is dat, danwel gegronde reden is om er van uit te gaan dat degene die 
het certificate ondertekent niet in de positie verkeert dat hij kan en mag verklaren zoals hij dat in het 
certificate doet.” Het arrest is in cassatie vernietigd door HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, 
RvdW 2015/363. Ten tijde dat de kopij van dit boek werd afgesloten, was in de procedure na verwijzing 
door de Hoge Raad nog geen arrest gewezen.
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 opiniongever niet kan vaststellen wat het werkelijke feit is, moet hij daarover een assump-
tion opnemen; vgl. nr. 242 en 452.419

247. Feiten uit registers. Waar de wet een bron aanwijst om feiten vast te stellen, ver-
wijst hij doorgaans naar een register. Voor de opinionpraktijk relevante registers zijn 
(a) het handelsregister, (b) de insolventieregisters, en (c) het Wft-register. In een enkel 
geval moet de opiniongever een aandeelhoudersregister raadplegen. Van personen 
die voor komen op Europese terrorismelijsten bestaat een geconsolideerde lijst die de 
 opiniongever kan raadplegen.

248. Registers. Zie over het handelsregister nr.  416 e.v. Zie over de insolventieregisters 
nr.  436 e.v. Zie over het Wft-register nr.  446 e.v.420 Zie over aandeelhoudersregisters 
nr. 449 e.v.

249. Europese terrorismelijsten. Van personen die voorkomen op de Europese terrorisme-
lijsten bestaat geen register maar wel een lijst. Zie daarover nr. 432 e.v.

250. Documenten. Vaststelling van feiten die een juridisch oordeel vergen, doet de 
 opiniongever in het algemeen aan de hand van documenten waarop dat oordeel kan 
worden gegrond. De taalkundige betekenis van een document is bepalend voor zijn uit-
leg. Als een document, taalkundig uitgelegd, onduidelijk is, kan de opiniongever omtrent 
de juiste uitleg een assumption moeten opnemen.

251. Taalkundige uitleg bepalend. De opiniongever kan over een document pas een juri-
disch oordeel geven als hij heeft vastgesteld wat het document betekent. Hoe een docu-
ment moet worden uitgelegd, verschilt geval tot geval. De taalkundige betekenis van een 

419 Vgl. Nijnens 1996, p. 109.
420 Wie rechthebbende is op een registergoed of een geregistreerd intellectueel-eigendomsrecht is in het 

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

252. Uitleg bij buitenlands recht. Dat een opiniongever niet werkelijk kan bepalen hoe 
een document moet worden uitgelegd, geldt in versterkte mate als het document wordt 
beheerst door buitenlands recht. Daarvan heeft de opiniongever doorgaans geen ver-
stand. Van hem kan ook niet worden verwacht dat hij zich daarin verdiept; vgl. nr. 253.424 

421 Denk, bij wijze van voorbeeld, aan de Haviltex-maatstaf van HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, 
NJ 1981/635 aan de hand waarvan overeenkomsten naar Nederlands recht moeten worden uitgelegd 
en die beslissende betekenis toekent aan “de zin die partijen over een weer redelijkerwijs aan elkaars 
verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van 
elkaar mochten verwachten”. Toepassing van de Haviltex-maatstaf kan meebrengen dat doorslag-
gevende betekenis moet worden toegekend aan de taalkundige betekenis van de bewoordingen van 
de betrokken overeenkomst, maar dat is uitzondering en geen regel; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 
6-III 2014/372. 

422 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 67. Zie echter ook Nijnens 1996, p. 123, waar hij suggereert dat een 
opiniongever die een remedies opinion geeft over een Nederlandsrechtelijke overeenkomst een qualifi-
cation moet opnemen met de strekking dat de tekst van de overeenkomst niet zonder meer bepalend is 
voor haar uitleg.

423 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde. Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 293, noot 6: “The obli-
gations covered by the opinion are those set forth in the agreement even if the terms of the agree-
ment do not, as a result of a drafting error, reflect the intention of the parties.” Zie echter ook Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 305: “However, if the opinion preparers conclude that the courts will inter-
pret the company’s obligations more narrowly than they believe the opinion recipient expects, they 
should consider whether the opinion will be misleading to the opinion recipient.” Vgl. voor Engeland 
London Report 2011, § 34: “[...] the delivery of a legal opinion that a party’s obligations under the trans-
action are “enforceable” does not mean that there can be no dispute as to their meaning.”

424 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 96, die opmerken dat als een opiniongever een “no breach of 
agreement” opinion geeft over overeenkomsten die zijn onderworpen aan een voor hem buitenlands 
recht, hij: “[is] entitled to read those contracts in accordance with their plain meaning and need not 
research whether they have a different meaning under the law chosen by the parties. In the case of tech-
nical terms the opinion preparers are entitled to assume that those terms mean what lawyers generally 
understand them to mean in the state whose law is covered by the opinion.” Vgl. ook Gruson, Hutter & 
Kutschera 2003, p. 168: “All one can reasonably expect from a Foreign Counsel rendering an opinion on 
an agreement governed by the law of a state of the United States is that he be familiar with the English 
language and US legal terminology and that he be experienced in international transactions of the type 
reflected in the agreement. Foreign Counsel’s opinion that none of the terms of the agreement in ques-
tion violates [the public policy of Foreign Counsel’s country] is based on a reading of such agreement 
with such background.”
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Een additionele handicap is dat het document doorgaans is gesteld in een buitenlandse 
taal – meestal: Engels. Die taal is in het algemeen niet de moedertaal van de opiniongever, 
zodat finesses van het betrokken document hem kunnen ontgaan. Het gevolg kan zijn dat 
de opiniongever een buitenlands document anders uitlegt dan een juridisch deskundige 
die volledig thuis is in de betrokken taal en het betrokken recht zou hebben gedaan. Met 
dit gevolg moet echter worden geleefd. Als de opiniongever een buitenlands document 
heeft uitgelegd zoals een Nederlandse opiniongever in het algemeen zou hebben gedaan, 
kan hem niet worden aangerekend dat die uitleg onjuist is.425

253. Onderzoek naar buitenlands recht. De betekenis van een document dat wordt beheerst 
door buitenlands recht wordt bepaald door dat buitenlandse recht. Een Nederlandse 
 opiniongever ontbeert echter de kennis – van bronnen, van het daaraan toe te kennen 
gezag, van de buitenlandsrechtelijke context waarin de buitenlandse rechtspraak en lite-
ratuur moet worden beschouwd, soms van de buitenlandse taal – die nodig is om naar de 
betekenis een buitenlandsrechtelijk document onder toepasselijk recht zinvol onderzoek 
op niveau te kunnen doen. Hij kan dat onderzoek daarom achterwege laten. Dat geldt 
ook als het document verwijst naar buitenlandse wettelijke voorschriften. Onderzoek 
naar losse wettelijke voorschriften is weliswaar niet uitgesloten (mits de opiniongever de 
taal van de betrokken voorschriften machtig is) maar is in het algemeen weinig zinvol. 
Een wettelijk voorschrift staat zelden op zichzelf. Een goed begrip van het voorschrift zou 
breder onderzoek vergen. Bij dergelijk onderzoek stuit de opiniongever op de hiervoor 
genoemde beperkingen en, daarbovenop, op al snel hoog oplopende kosten; vgl. nr. 157 
e.v. en in het bijzonder nr. 162.426

254. Onduidelijkheden bij uitleg. Het is denkbaar dat een document niet zonder meer dui-
delijk is. In de meeste gevallen leidt dat niet tot problemen. Sommige onduidelijkheden 
zijn voor de opinion zonder belang. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor een onduidelijkheid 
in een voorschrift dat aan een aan de opinionvennootschap verleende vergunning verbon-
den is. Dat de opinionvennootschap zich aan dat voorschrift houdt, zal de opiniongever 
veronderstellen; zie nr. 1046. Wat het voorschrift precies inhoudt, doet daarmee voor de 
opinion niet ter zake. Waar een onduidelijkheid wel van belang is, mag de opiniongever 
uitgaan van een redelijke uitleg van het betrokken document. Vaak is dat voldoende om 
onduidelijkheden weg te masseren. Als het document wordt beheerst door buitenlands 
recht, kan navraag bij een ter zake kundig buitenlands juridisch adviseur vaak uitkomst 
bieden. Blijft onduidelijkheid bestaan, dan zal de opiniongever een assumption moeten 
opnemen, waarin hij veronderstelt dat een bepaalde uitleg de juiste is.

255. Uitzonderingen op taalkundige uitleg. Het is denkbaar dat de opiniongever weet dat 
een document niet betekent wat het op basis van een taalkundige uitleg lijkt te betekenen. 

425 Vgl. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
426 In dezelfde richting Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 353.
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In dat geval kan hij niet op die taalkundige uitleg varen. Dat te doen zou de opinion mis-
leidend maken; vgl. nr. 287. Afgaan op een andere dan de taalkundige uitleg is echter niet 
zonder risico’s. Dat het betrokken document een andere betekenis heeft dan uit de tekst 
daarvan blijkt, kan ingewikkeld bewijs vergen. De opiniongever doet er daarom verstan-
dig aan in de opinion, in een assumption of qualification, te vermelden van welke uitleg 
hij is uitgegaan. Denkbaar is ook dat de opiniongever weliswaar niet weet dat een docu-
ment niet betekent wat het op basis van een taalkundige uitleg lijkt te betekenen, maar 
wel aanwijzingen heeft dat dat het geval zou kunnen zijn. Afhankelijk van de kracht van 
de aanwijzingen, zou ook in dat geval zonder meer afgaan op die taalkundige uitleg die 
opinion misleidend kunnen maken. Ook in dat geval is een assumption daarom op haar 
plaats.

256. Feitelijke mededelingen in documenten. Sommige documenten die de opiniongever 
bestudeert, bevatten feitelijke mededelingen. De opiniongever mag er niet zonder meer 
van uitgaan dat die mededelingen juist zijn; zie nader nr. 258 e.v. en ook nr. 257.

257. Notariële aktes. Sommige documenten die door de opiniongever worden bestudeerd 
zijn notariële aktes.427 Een document dat het uiterlijk van een notariële akte heeft, is dat 
tot het tegendeel bewezen is (art. 159 Rv).428 Een opiniongever mag er daarom van uitgaan 
dat een document dat op het eerste gezicht een notariële akte is, dat ook is. Hij hoeft 
slechts vast te stellen of in het document geen elementen ontbreken die vereist zijn om 
het document tot authentieke akte te maken.429 Naar authenticiteitsvereisten die niet uit 
de akte hoeven te blijken, hoeft hij geen onderzoek te doen.430, 431 Een notariële akte levert 

427 Of afschriften daarvan. Krachtens art. 160 lid 2 Rv komt aan een afschrift van een notariële akte echter 
dezelfde bewijskracht toe als aan de oorspronkelijke akte, mits het afschrift is afgegeven door de notaris 
(of zijn opvolger of plaatsvervanger).

428 Art. 159 Rv bepaalt dat een geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte, als zodanig geldt 
behoudens bewijs van het tegendeel. Wat een authentieke akte is, staat in art. 156 lid 2 Rv. Een notariële 
akte is een authentieke akte (art. 2 Wna). 

429 Een akte ontbeert authenticiteit als hij niet de plaats, het jaar, de maand en de dag waarop de akte is 
verleden vermeldt (art. 40 lid 4 Wna). 

430 Een akte ontbeert authenticiteit als (a) de notaris een akte verlijdt waarin hijzelf, zijn echtgenote of een 
bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, partij is of een partij vertegenwoordigt (art. 19 lid 3 
Wna), (b) de comparanten en eventuele getuigen niet aan de notaris bekend zijn (art. 39 lid 5 Wna), of 
(c) de akte niet onmiddellijk na voorlezing van datgene dat verplicht moet worden voorgelezen door de 
comparanten, de notaris en eventuele getuigen wordt ondertekend (of, als een comparant verklaart niet 
te kunnen ondertekenen, daarvan onder opgaaf van reden geen melding wordt gemaakt) (art. 43 lid 6 
Wna). In de praktijk vermelden notarissen in hun akten dat de comparanten (en eventuele getuigen) 
aan de notaris bekend zijn – het element onder (b) – en dat de akte onmiddellijk na de vereiste voor-
lezing is ondertekend – het element onder (c). Het achterwege laten van die vermelding doet echter geen 
afbreuk aan de authenticiteit van de akte (art. 39 lid 5 Wna en art. 43 lid; vgl. ook Melis/Waaijer 2012, 
p. 88-89).

431 Melis/Waaijer 2012, p. 88-89 betoogt dat niet-naleving van een vormvoorschrift ook bij gebreke van 
een wettelijke bepaling tot ontbreken van authenticiteit leidt, als het vormvoorschrift essentieel is om 
in het concrete geval aan de akte rechtsgevolgen toe te kennen. Met onthouden van authenticiteit moet 
echter zuinig worden omgesprongen. In dezelfde zin De Bruijn/Kraan 2012, p. 15. Vgl. ook Steneker, 
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dwingend bewijs op van hetgeen de notaris daarin omtrent zijn waarnemingen en ver-
richtingen heeft verklaard (art. 157 lid 1 Rv). Een opiniongever mag er daarom van uitgaan 
dat dat wat de notaris in een notariële akte op deze punten heeft verklaard, juist is. Een 
opiniongever mag er echter niet zonder meer van uitgaan dat een notariële akte het daar-
mee beoogde rechtsgevolg bewerkstelligt. Zo ver strekt de bewijskracht van een notariële 
akte niet. Zo mag, als de opinionvennootschap een volmacht tot het verlijden van een 
pandakte heeft verleend aan “elke (kandidaat-)notaris werkzaam op het kantoor van nota-
ris X” en de voor notaris X verleden pandakte vermeldt dat hij in naam van de opinion-
vennootschap is ondertekend door “Y, werkzaam als kandidaat-notaris op het kantoor 
van notaris X”, de opiniongever ervan uitgaan dat Y daadwerkelijk als kandidaat-notaris 
aan het kantoor van notaris X verbonden is. De notaris heeft dat zelf kunnen waarnemen. 
De opiniongever mag er echter niet van uitgaan dat met de pandakte daadwerkelijk een 
pandrecht tot stand is gekomen. Daar waar een vaststelling een juridisch oordeel vergt, 
moet de opiniongever zich dat oordeel zelf vormen. Een juridisch oordeel is niet een waar-
neming of verrichting van de notaris.432 Zo moet, in het gegeven voorbeeld, de opinion-
gever wel vaststellen dat de volmacht aan Y voldoende ruim is om de pandakte in naam 
van de opinion vennootschap te mogen ondertekenen.433

258. Verklaringen. Het is in de Nederlandse opinionpraktijk slechts op onderdelen 
gebruikelijk dat de opiniongever afgaat op verklaringen, doorgaans van de opinionven-
nootschap of een persoon binnen de opinionvennootschap. Als de opiniongever afgaat 
op een verklaring, behoort hij na te gaan of de persoon die de verklaring gaf, begreep wat 
hij verklaarde. Af te gaan op de juistheid van garanties in de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, is misplaatst.

259. Verklaring opinionvennootschap – persoon binnen de opinionvennootschap. Waar een 
opiniongever een feit niet zelf kan vaststellen, moet hij veronderstellen dat het werke-
lijke feit overeenstemt met het verlangde feit. Die veronderstelling kan de opiniongever 
neerleggen in een assumption; zie nr. 242. De opiniongever kan ook de opinionvennoot-
schap vragen in een verklaring te bevestigen dat het feit is zoals het zou moeten zijn, en 
afgaan op die bevestiging. De bevestiging kan ook komen van een persoon binnen de 

WPNR  2014, p. 956. Omdat het ontbreken van authenticiteit onwaarschijnlijk is, en bovendien een 
weging van omstandigheden vergt die een opiniongever niet goed maken kan, mag de opiniongever 
voorbij gaan aan de mogelijkheid dat een vormvoorschrift buiten de wet om tot het onbreken van 
authenticiteit leidt.

432 Zie Melis/Waaijer 2012, p.163-164, die ook vermeldt dat een “legal opinion” van een notaris geen 
bewijsrechtelijke betekenis heeft.

433 Vgl. Melis/Waaijer 2012, p. 162, met verwijzing naar HR 1 juni 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4826, 
NJ 1984/630: dat een notariële akte inhoudt dat een persoon heeft verklaard te handelen als mondeling 
gevolmachtigde van een ander, bewijst dat die persoon dat heeft verklaard, maar niet dat de volmacht 
bestaat.
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opinionvennootschap, bijvoorbeeld een bestuurder. Voor de analyse in nr. 260 e.v. maakt 
dat geen verschil.434, 435

260. Beperkt voordeel afgaan op verklaringen. Dat de opiniongever geen assump-
tion opneemt maar afgaat op een verklaring van de opinionvennootschap, kan voor de 
opinion ontvanger om drie redenen aantrekkelijk zijn. Een eerste reden is dat een opinion-
gever hoort na te gaan of de verklaring verantwoord is gegeven; zie nr. 261. Een tweede 
reden is dat, als de verklaring onjuist is, de opinionontvanger de opinionvennootschap 
of de ondertekenaar van de verklaring mogelijk kan aanspreken uit onrechtmatige daad. 
Dat dat zo is, is echter geen gegeven. Een vraag is door welk recht de onrechtmatige 
daad wordt beheerst.436 Voor zover Nederlands recht van toepassing is, komt een aan-
spraak uit onrechtmatige daad alleen aan de orde als aan de eisen daarvoor is voldaan.437 
Aansprakelijkheid van de ondertekenaar kan in het bijzonder ontbreken als deze te goeder 
trouw heeft gemeend dat de verklaring wel juist was. Het komt voor dat de verklaring 
bepaalt dat persoonlijke aansprakelijkheid van de ondertekenaar is uitgesloten. Wil de 
opinionontvanger zekerheid hebben dat de opinionvennootschap aansprakelijk is voor 
een onjuistheid in de verklaring, dan zal hij moeten bedingen dat de opinionvennoot-
schap hem ter zake een garantie geeft. Een verklaring heeft daarmee hetzelfde gevolg als 
een assumption. Ook tegen de onjuistheid van een assumption kan de opinionontvan-
ger zich veelal niet anders dan met een garantie beschermen. Een derde reden is dat een 
verklaring van de opinionvennootschap veelal specifieker is dan een door de opinion-
vennootschap aan de opinionontvanger gegeven garantie. Zo zal een garantie omtrent 
besluitvorming meestal niet meer zeggen dan dat de opinionvennootschap “has taken all 
necessary action to authorise its entry into and performance” van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet. Een verklaring van de opinionvennootschap zal echter vaak zien 
op specifieke onderdelen van de besluitvorming, en op vragen die moeten worden beant-
woord om zeker te stellen de besluitvorming geldig is; vgl. nr. 603 e.v.

261. Afgaan op verklaring vergt zorg. De opiniongever mag niet blind op een verklaring 
afgaan. De opiniongever mag ervan uitgaan dat hij niet wordt bezwendeld, maar moet 

434 Een verklaring moet beperkt blijven tot blote feiten. De opiniongever kan zich niet ontrekken aan de 
vaststelling van feiten die een rechtsoordeel vergen; vgl. nr. 241. Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, 
p. 148: “Lawyers are not entitled to rely on factual information (even if provided by an appropriate 
source) if the information is tantamount to the legal conclusion being expressed […]. For example, the 
opinion preparers may not base an opinion that stock has been “validly issued” on an officer’s certificate 
that states that all steps required were taken to issue the stock.” Aldus ook Tribar 1998, § 2.2.1(b). In 
dezelfde zin Legal Opinion Principles 1998, nr. III.C.

435 In de Verenigde Staten is uitgangspunt dat een verklaring wordt gegeven door de ondertekenaar in 
persoon; Field & Smith 1 2014, p. 110: “A client’s officer’s certificates should be dated the closing date 
and be signed by an officer, who will note his or her title but sign as an individual rather than for the 
company.”

436 Zie over de vraag welk recht een onrechtmatige daad beheerst nr. 69 e.v.
437 Een bespreking van de vraag wanneer aan die eisen is voldaan, gaat het bestek van dit boek te buiten.
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de feiten die hem worden gepresenteerd wel met professioneel wantrouwen bezien; zie 
nr. 246. Professioneel wantrouwen noopt ertoe dat de opiniongever nagaat of de persoon 
die de verklaring voor de opinionvennootschap heeft ondertekend, bij machte was haar te 
doen.438, 439 Dat vergt in de eerste plaats dat de ondertekenaar bij de opinionvennootschap 
een positie bekleedt die hem toegang biedt tot alle informatie die nodig is om zeker te stel-
len dat de verklaring juist is. Het is niet vereist dat de ondertekenaar zelf al over de vereiste 
informatie beschikt; voldoende is dat hij die informatie op betrouwbare wijze kan verkrij-
gen.440 Het vergt in de tweede plaats dat de ondertekenaar begrijpt wat hij verklaart.441 De 
opiniongever behoort, binnen de grenzen van het mogelijke, zich ervan te vergewissen dat 
aan deze eisen is voldaan.442 Die mogelijkheid zal de opiniongever in het algemeen hebben 
als de opinionvennootschap zijn cliënt is. Complicaties zijn echter niet uitgesloten. Zo is 
bijvoorbeeld, als de opinionvennootschap de moedermaatschappij is van een multinatio-
nale groep, niet uitgesloten dat de opiniongever slechts contact heeft met de bedrijfsjurist 
daarvan, terwijl de verklaring moet worden afgegeven door de voorzitter van de raad van 

438 Vgl. de in noot 418 geciteerde passage uit Hof Amsterdam 17 april 2013, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140.
439 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 121: “Opinion preparers are permitted to rely on factual infor-

mation provided by sources they believe to be appropriate and reliable.” met de beperking op p. 131-132 
dat: “opinion preparers are entitled to rely on factual information provided by an appropriate source if 
they do not know the information to be untrue, the information does not appear irregular on its face 
and they do no know of circumstances that make the information unwarranted.” Zie ook Tribar 1998, 
§ 2.1.4 en 2.1.3: “In the course of [their] review, the opinion preparers satisfy themselves that the per-
sons providing the factual information understand that the information provided is being relied on in 
an opinion letter and therefore must be based on knowledge, not on surmise or a willingness to “take 
the risk” of being wrong.” In dezelfde zin Legal Opinion Principles 1998, nr. III.A.

440 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 121: “For information in the possession of the company, 
[ opinion preparers] normally look to company officials who have responsibility for the information 
being provided, for example, the corporate secretary for records of meetings of the stockholders and 
directors and the treasurer or controller for the consideration received by the company for issuances 
of stock. Alternatively, opinion preparers may obtain information from a senior officer to whom those 
officials report, directly or indirectly, including the chief executive officer.” Zie ook Glazer, FitzGibbon 
& Weise 2014, p. 142-143: “The officer who is the best source for a particular fact may not be available or 
the transaction may be too small to merit that officer’s involvement. As a matter of customary practice, 
therefore, the opinion preparers may obtain needed information from whatever sources are reasonably 
available and appropriate. Sources who meet that standard may themselves have the requisite know-
ledge and expertise, or they may be in a position in the corporate hierarchy to obtain if from others who 
have it.” 

441 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 143: “As a matter of customary practice, the lawyers preparing 
an opinion may not rely on factual information – even from an appropriate source – if they know that 
the person providing that information does not understand what is being certified or has not done 
the work required to confirm its accuracy.” Zie over de vraag wanneer opiniongevers, in het bijzonder 
opiniongevers die een advocaten- of notarissenkantoor zijn, “know” van de bedoelde omstandigheden 
heeft Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p.134-141.

442 Dat de ondertekenaar toegang heeft tot de voor een verklaring vereiste informatie en begrijpt wat de 
verklaring zegt, is geen garantie dat de verklaring juist is. Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 98-99: “For 
example, a certifying officer may believe that the certificate is acceptable for signing: (a) without review, 
because it was provided by the client’s own attorney, the opinion preparer; (b) even if not entirely cor-
rect, because the client is prepared to accept responsibility for any error; (c) because it is appropriate to 
treat as facts those matters that are likely to be true, but are not known. […]; and (d) because the need 
to close the deal is paramount.”
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bestuur. Is de opinionvennootschap niet de cliënt van de opiniongever, dan zijn de ver-
gewismogelijkheden van de opiniongever in de meeste gevallen beperkt. In het bijzonder 
zal hij meestal niet bij de ondertekenaar kunnen navragen of hij begrijpt wat hij tekent.443

262. Verklaringen houdende een juridisch oordeel. Het komt voor dat een verklaring van 
de opinionvennootschap een juridisch oordeel houdt. Een voorbeeld is een verklaring 
dat het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in het belang van de 
opinionvennootschap is. Op een dergelijke verklaring mag de opiniongever in beginsel 
niet afgaan. De opinionvennootschap ontbeert doorgaans de juridische deskundigheid 
die nodig is om het vereiste oordeel te vormen. Dat de opinionvennootschap een met het 
oordeel sporende mening heeft, maakt dat niet anders. Zo kan in het hiervoor gegeven 
voorbeeld de opinionvennootschap van mening zijn dat het aangaan van de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, in haar belang is. Dat betekent echter nog niet dat naar juri-
dische maatstaven gemeten hetzelfde geldt. Een uitzondering op het beginsel is denkbaar 
als de verklaring voor de opinionvennootschap wordt gegeven door een bedrijfsjurist, die 
wel de vereiste juridische deskundigheid heeft. In dat geval doet de opiniongever er echter 
verstandig aan in de opinion duidelijk te maken dat hij op de verklaring is afgegaan en 
niet zelf het daarin opgenomen oordeel heeft gevormd; vgl. nr. 263. Omdat hij daarmee 
wel de indruk wekt dat afgaan op de verklaring niet onverantwoord is, blijft hij verplicht 
ten aanzien van de verklaring de in nr. 261 beschreven zorg in acht te nemen.

263. Afgaan op verklaringen weinig gebruikelijk. Dat afgaan op een verklaring van de 
opinion vennootschap de opinionontvanger slechts beperkt voordeel biedt, zal er de oor-
zaak van zijn dat Nederlandse opiniongevers dat weinig doen.444, 445 In de praktijk komt het 
bijna alleen voor als feiten moeten worden vastgesteld om te kunnen bepalen of besluit-
vorming geldig is genomen; zie nr. 603 e.v.446 Ook dan gaat de opiniongever echter zelden 

443 Nijnens 1996, p. 84, stelt dat een opiniongever die afgaat op een hem verstrekte verklaring, in zijn 
opinion moet vermelden dat hij dat zonder nader onderzoek heeft gedaan. Als de opiniongever bij het 
afgaan op de verklaring de vereiste zorg heeft betracht, is een dergelijke vermelding echter niet vereist. 

444 In de Amerikaanse praktijk is afgaan op verklaringen gebruikelijk. De opiniongever maakt vaak een 
verklaring (“certificate”) op, waarin een geschikte persoon bij de opinionvennootschap het bestaan van 
allerhande feiten bevestigt; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 120-121 en Tribar 1998, § 2.1.3.

445 In de Amerikaanse praktijk gaan opiniongevers ook wel af op mondelinge verklaringen, die vervolgens 
in een “memo to the file” moeten worden vastgelegd; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 121, noot 4, 
en p. 145-146. Vgl. ook. Tribar 1998, § 2.2.1(d). In de Nederlandse praktijk is afgaan op een mondelinge 
verklaring geen gebruik; vgl. nr. 243.

446 In de praktijk willen banken die betrokken zijn bij financieringstransacties waarop opinions plegen 
te zien – of hun juridisch adviseurs – nogal eens verlangen dat het bestuur (of een ander orgaan) van 
de opinionvennootschap in zijn besluit omtrent het aangaan van een rechtsverhouding waarop een 
opinion ziet, allerlei bevestigingen opneemt. Voorbeelden zijn bevestigingen omtrent het bestaan van 
de opinionvennootschap en het bestaan van een ondernemingsraad; vgl. noten 784 en 977. Die prak-
tijk is niet vrij van bezwaren. Voor zover de bevestiging is gericht tot de banken, heeft zij het karak-
ter van een quasi-garantie. De opinionvennootschap zou zich op het standpunt kunnen stellen dat, 
als de  opinionontvanger garanties wil, die moeten worden neergelegd in de rechtsverhouding waarop 
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uitsluitend af op de verklaring. Meestal is er ook een assumption waarin de feiten waarop 
de verklaring ziet, in meer of minder algemene termen worden verondersteld.447, 448 Dat is 
dubbelop, zodat deze aanpak beter kan worden vermeden; vgl. nr. 278. Een in de praktijk 
wel gebruikte tussenvorm is dat de opiniongever een assumption opneemt, met de toevoe-
ging dat de juistheid van de assumption wordt bevestigd door een door de opiniongever 
bestudeerde verklaring. Hoewel de opiniongever in deze aanpak strikt genomen niet op de 
verklaring afgaat, wekt hij wel de indruk dat afgaan op de verklaring niet onverantwoord 
is. Hij blijft daarom verplicht ten aanzien van de verklaring de in nr. 261 beschreven zorg 
in acht te nemen. Als bij het ontbreken van regels voor het vaststellen van notulen van een 
vergadering, de opiniongever afgaat op notulen die door de voorzitter en secretaris van de 
vergadering zijn ondertekend, kunnen die notulen worden gezien als een verklaring van 
de voorzitter en de secretaris omtrent hetgeen ter vergadering is voorgevallen.449 Daarop 
kan de opiniongever afgaan. De voorzitter en de secretaris van een vergadering zijn naar 
de aard van hun functie bij machte te verklaren over hetgeen in de vergadering is gebeurd; 
vgl. nr. 261. Hetzelfde geldt als, omdat vastgestelde notulen ontbreken, de opiniongever 
moet afgaan op een door de voorzitter en de secretaris getekend concept.

264. Afgaan op garanties. Sommige opiniongevers nemen in hun opinion een assump-
tion op met de strekking dat “the representations and warranties in the Agreement are 
correct”. De assumption wordt ook wel beperkt tot “matters of fact”, zodat zij komt te 
luiden dat “the representations and warranties in the Agreement, to the extent that they 
relate to matters of fact, are correct”. Een dergelijke assumption is misplaatst. In de eerste 
plaats is uit de assumption niet af te leiden welke representations en warranties voor de 
opinion van belang zijn. De assumption biedt de opinionontvanger aldus onvoldoende 
houvast om vast te stellen welke risico’s voor hem in de opinion verscholen liggen; vgl. 

de opinion ziet, en niet in een bestuursbesluit. Een vraag is of de bestuurders die het bestuursbesluit 
ondertekenen aansprakelijk zijn als de bevestiging onjuist blijkt. In de praktijk verlangen juridisch 
adviseurs van banken die aan die banken een opinion moeten geven – opinions over bancaire finan-
cieringstransacties op de Nederlandse markt plegen te worden gegeven door de juridisch adviseur van 
de banken als opinionontvangers; zie nr. 318 – wel dat de bevestiging mede tot hen wordt gericht. Als 
dat gebeurt, roept de bevestiging een rechtstreekse band tussen de opinionvennootschap en die juri-
disch adviseurs in het leven. De aansprakelijkheidsvraag is daar meer pregnant. Of een tot de juridisch 
adviseur gerichte bevestiging iets toevoegt, is de vraag. De juridisch adviseur kan in zijn opinion in een 
assumption veronderstellen dat de bevestigde feiten juist zijn. Dan is een aan hem gerichte bevestiging 
onnodig. Een dreiging dat bij het ontbreken van de bevestiging de juridisch adviseur zijn opinion niet 
kan geven, helpt niet; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 143-144: “Thus, opinion preparers are 
not permitted to rely on a certificate if they are aware that the officer signing it […] is signing with what 
he claims to be a “gun to his head” without regard to whether the certificate is true.” 

447 Een uitzondering geldt voor opinions die worden beoordeeld door de SEC; zie nr. 1099.
448 Nijnens 1996, p. 83, wijst er terecht op dat een opiniongever behoort af te zien van een opinion die uit-

sluitend is gebaseerd op een aan hem verstrekte verklaring. Een dergelijke opinion houdt geen oordeel 
en is daarmee geen opinion; vgl. nr. 285. 

449 Als er wel regels zijn, is de vraag of de notulen die de opiniongever onder ogen krijgt de echte notulen 
zijn, een vraag van echtheid. Van die echtheid mag de opiniongever uitgaan; zie nr. 246.
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nr. 280. In de tweede plaats worden in representations en warranties nogal eens garanties 
gegeven omtrent feiten waarnaar de opiniongever nu juist onderzoek behoort te doen. Zo 
is het gebruikelijk dat een garantie wordt gegeven dat de opinionvennootschap alle beslui-
ten heeft genomen die nodig zijn om de rechtsverhouding te kunnen aangaan, waarop de 
 opinion ziet. Die garantie loopt gelijk op met de corporate action opinion. Die opinion 
hoort de opiniongever te geven op basis van eigen onderzoek, en niet op basis van een 
veronderstelling die de opinion geheel ontkracht; zie nr. 285. Een beperking tot “matters 
of fact” biedt hier geen oplossing. De grens tussen feit en oordeel is niet scherp. Dat de 
 opinionvennootschap alle vereiste besluiten heeft genomen, kan worden gezien als oor-
deel, maar evenzeer als feit.450

2.10 Deeltaak 2: Oordeelsvorming

265. Oordeel omtrent recht en toepassing daarvan. Een opinion houdt het deskundig 
oordeel van de opiniongever dat het antwoord op de vragen die in de opinion aan de orde 
zijn, naar de stand van het recht ten tijde dat de opinion wordt afgegeven, luidt zoals de 
opinion zegt.

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

450 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 121-122: “Opinion preparers also sometimes base opinions on 
representations of the company in the agreement. Representations, however, often are framed not as 
statements of fact, which may be relied on to support an opinion, but as conclusions of law, which may 
not. Moreover, many experienced lawyers prefer not to rely on contractual representations because they 
believe that officers are more likely to focus on the accuracy of information when they are certifying 
that information personally. When opinion preparers rely on representations in the agreement, custo-
mary practice requires them to conduct the same review with officers of the company that they would 
have conducted if those officers were executing certificates. If that review leads the opinion preparers to 
conclude that the representations are based merely on the company’s willingness to risk the consequen-
ces of being wrong or that they were not prepared with the required care, the opinion preparers are not 
permitted to rely on them.” Zie ook Tribar 1998, § 2.1.3 en 2.2.1(d). Vgl. over “certificates” noot 444.

451 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 103-104. Zie ook Tribar 1998, § 1.2(a): “An opinion on a legal issue 
provides the opinion recipient with the opinion giver’s professional judgment about how the highest 
court of the jurisdiction whose law is being addressed would appropriately resolve the issues covered by 
the opinion.”
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Nederlandse benadering de vraag of het oordeel van de opiniongever juist is uiteindelijk 
door de rechter zal moeten worden beantwoord en, aan de andere kant, in de Amerikaanse 
benadering het oordeel in de opinion een voorspelling is, die naar haar aard geen volledige 
zekerheid biedt, schijnt er tussen de twee benaderingen in de praktijk geen licht.452

267. Afgaan op heersende leer. Voor zijn oordeel mag de opiniongever afgaan op de 
heersende leer. Waar een heersende leer ontbreekt, moet de opiniongever wijzen op de 
onzekerheid die dat met zich meebrengt.

268. Onzekerheid omtrent het recht. Omdat de opiniongever een oordeel geeft omtrent 
het recht, moet hij beoordelen wat de stand van het recht is. Soms is dat duidelijk. Het kan 
zijn dat de betekenis van een toepasselijk wettelijk voorschrift, al dan niet tegen de achter-
grond van de geschiedenis daarvan, geen aanleiding geeft tot twijfel. Het kan zijn dat er 
rechtspraak van de Hoge Raad is, die in eventuele latere rechtspraak wordt gevolgd en in 
de literatuur niet wordt bestreden. Soms is de stand van het recht echter minder duidelijk. 
Dat kan zijn omdat rechtspraak en literatuur geen eenduidig beeld schetsen. Het is ook 
mogelijk dat een voor de opinion relevante vraag in rechtspraak en literatuur eenvoudig 
niet aan de orde is gekomen. De opiniongever moet beoordelen of de stand van het recht 
onzeker is in een mate die in de opinion moet worden vermeld; zie ook nr. 269.

269. Heersende leer. Als een heersende leer kan worden vastgesteld, mag de opinion-
gever daarop afgaan. De heersende leer is naar zijn aard de stand van het recht, die de 
 opiniongever aan zijn oordeel ten grondslag moet leggen; vgl. nr. 266.453 Een vraag is of 
een  opiniongever in zijn opinion moet wijzen op tegengeluiden tegen de heersende leer. 
Die vraag roept de voorvraag op, wanneer een leer heersend is. Die voorvraag is vaak 
niet eenvoudig te beantwoorden. Als er recente richtinggevende rechtspraak van de Hoge 
Raad is, is de zaak in het algemeen duidelijk. Dat geldt ook als die rechtspraak in de litera-
tuur kritisch is ontvangen. Als rechtspraak ontbreekt maar de gezaghebbende literatuur 
eenstemmig is, is er in het algemeen ook duidelijkheid. Maar als onder de gezaghebbende 
literatuur ook een tegengeluid is, of die literatuur in de lagere rechtspraak niet wordt 

452 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 386, roepen de vraag op of “the opinion addresses the enforce-
ability of the agreement in the arbitration proceeding (as opposed to a proceeding before a court)”. 
De vraag beantwoorden zij bevestigend. In de Nederlandse benadering waarin de opinion een oordeel 
inhoudt over het recht, en niet een voorspelling over de beslissing van een rechter, is de vraag zonder 
belang.

453 Vgl. HR 29 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0429, NJ 1992/808, waarin de Hoge Raad over het 
handelen van een advocaat oordeelt: “Van een niet verwijtbaar handelen zou pas sprake kunnen zijn 
indien de advocaat aan de voor hem kenbare rechtspraak en literatuur het vertrouwen heeft kunnen 
ontlenen dat van indiening van het slechts door hemzelf ondertekende verzoekschrift geen moeilijk-
heden waren te verwachten.” In dezelfde zin HR 2 april 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4355, NJ 1983/367. 
Vgl. over de uitspraken Spier & Bolt 1996, p. 136 e.v. Een opinionontvanger die de heersende leer volgt, 
kan daaraan het vertrouwen ontlenen dat op de door de leer gedekte punten geen moeilijkheden zijn te 
verwachten. 
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gevolgd, is er ruimte voor twijfel.454 Dat geldt temeer omdat de vraag welke literatuur 
gezaghebbend is, zich niet altijd eenduidig laat beantwoorden. Of de twijfel zodanig is, 
dat de opiniongever in zijn opinion op eventuele tegengeluiden moet wijzen, vergt een 
afweging; zie nr. 222 en 279.

270. Onzekerheid omtrent toepassing van het recht. In een opinion wordt het recht toe-
gepast op de feiten; vgl. nr. 28. Buiten onzekerheid over de stand van het recht, kan er 
onzekerheid zijn over de uitkomst van die toepassing. Vaak is toepassing van het recht op 
de feiten geen digitale aangelegenheid, maar moeten feiten tegen elkaar worden afgewo-
gen. Van een opiniongever kan in het algemeen niet worden verlangd dat hij die afweging 
maakt. De afweging is aan de rechter. Diens afweging is naar haar aard in zekere mate 
subjectief. Van de opiniongever kan niet worden verwacht dat hij tevoren een uitspraak 
doet over een subjectieve afweging. De opiniongever is geen waarzegger.

271. Vermelding onzekerheid in opinion. Als er te vermelden onzekerheid is, kan die op 
allerlei manieren in de opinion worden verwoord. Voor de opiniongever is de eenvou-
digste oplossing, te volstaan met een vermelding dat er onzekerheid is. Die aanpak is 
niet ongebruikelijk. Voor zover de opinionontvanger inzicht in de mate van onzekerheid 
behoeft, wordt die dan binnen de grenzen van het mogelijke buiten de opinion om ver-
strekt. Als de opinion een third party opinion is, gebeurt dat door de juridisch adviseur 
van de opinionontvanger. In sommige gevallen verlangt de opinionontvanger echter dat 
de opinion duidelijk maakt wat de mate van onzekerheid is. In de Verenigde Staten werd 
wel onderscheid gemaakt tussen “would”-opinions en “should”-opinions. Naar de letter 
houdt een “would”-opinion in wat een rechter zou (“would”) doen, terwijl een “should”-
opinion inhoudt wat een rechter zou moeten (“should”) doen. Een “would”-opinion zou 
daarmee een hogere mate van zekerheid geven dan een “should”-opinion. Inmiddels is 
de Amerikaanse benadering dat tussen de twee formuleringen geen verschil in betekenis 
bestaat.455 Die benadering kan in Nederland worden gevolgd. Voor het overige is het aan de 
opiniongever voor de mate van onzekerheid die hij onderkent, een bevredigende formu-
lering te vinden. Een opiniongebruik bestaat op dit punt niet. Allerlei formuleringen zijn 
mogelijk. Voorbeelden zijn “very likely”, “likely”, “more likely than not”, “although the 

454 Boks 2002, p. 160, stelt met een beroep op HR 15 december 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC5653, 
NJ 1979/427 dat een notaris “zich [moet] laten leiden door vaste rechtspraak en eenstemmige literatuur” 
waaraan de notaris “het vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat van de door hem gekozen handelwijze 
‘geen moeilijkheden waren te verwachten’”. Het arrest waarop Boks zich beroept, ziet echter niet op 
de zorgplicht van een advocaat of notaris, maar op de al dan niet aanwezigheid van goede trouw bij de 
koper van een echtelijke woning die kreeg tegengeworpen dat de voor de koop krachtens art. 1:88 lid 1 
aanhef en onder a BW vereiste toestemming van echtgenoot van de verkoper niet was verkregen. Voor 
zijn oordeel dat die goede trouw ontbrak, verwijst de Hoge Raad uitdrukkelijk naar de strekking van 
art. 1:88 BW – bescherming van het gezin – en de mogelijkheid in het artikel om als de vereiste toestem-
ming ontbreekt, vervangende toestemming te verkrijgen van de rechter. In zijn algemeenheid lijkt de 
door Boks gestelde eis van vaste rechtspraak en eenstemmige literatuur te streng te zijn.

455 Closing Opinion Guidelines 2002, § 3.5.
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matter is not free from doubt”, “although it has been argued to the contrary”, “although 
there is no authoritative case law that confirms the matter”. Andere formuleringen zijn 
denkbaar. Een opiniongever kan er ook voor kiezen “I am of the opinion” te vervangen 
door een formulering die minder krachtig overkomt. Voorbeelden zijn “I believe” en “I am 
of the view”.456 De opiniongever kan menen dat hij zijn oordeel slechts verantwoord kan 
geven door uiteen te zetten langs welke weg hij tot dat oordeel gekomen is. Dat noopt tot 
een reasoned opinion (of een “reasoned qualification”; zie nr. 401), waarin de opiniongever 
zijn redenering blootlegt, met verwijzing naar standpunten in rechtspraak en literatuur 
(voor zover die er zijn); vgl. nr. 53 e.v. Bij de keuze van zijn aanpak heeft de opiniongever 
enige vrijheid. Waar de grens tussen verschillende gradaties van onzekerheid ligt, is tot op 
zekere hoogte subjectief. Zo is voorstelbaar dat wat de ene opiniongever “very likely” acht, 
door de andere niet meer dan “likely” wordt gevonden. De ene opiniongever is nu eenmaal 
voorzichtiger dan de andere. Bepalend is of de door de opiniongever gekozen formulering 
redelijk is.457

272. Kwantificering onzekerheid. Het komt voor dat de opinionontvanger verlangt dat 
de mate van onzekerheid waarmee een oordeel is omgeven, wordt uitgedrukt in een per-
centage. Dat is in het algemeen onzinnig. Het recht is geen dobbelspel waarbij de kans op 
een bepaalde uitkomst met precisie kan worden voorspeld. De kans dat een oordeel “more 
likely than not” juist is, houdt naar de letter in dat die kans meer dan 50% is. Bij gebreke 
van een in het opiniongebruik wortelende betekenis, is echter niet te zeggen bij welk per-
centage de juistheid van een oordeel “likely” of “very likely” wordt. Een opiniongever kan 
zich dan ook met recht verzetten tegen een verlangen dergelijke uitdrukkingen van onze-
kerheid te kwantificeren.

2.11 Deeltaak 3: Vastlegging – uitleg van de opinion

273. Vastlegging. De vastlegging van het oordeel van de opiniongever in de opinion 
moet de opinionontvanger, binnen de grenzen van de in de opinion opgenomen opinion-
paragrafen, (a) deugdelijk inzicht geven in de juridische risico’s die verbonden zijn aan 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en (b) een deugdelijk handvat bieden om zo 
veel mogelijk te waarborgen dat die risico’s niet optreden.

274. Hybridisch karakter vastlegging. De vastlegging van het oordeel van de opinion gever 
heeft een hybridisch karakter. Het is zowel het startpunt als het eindpunt van zijn werk. 

456 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 98, noot 2.
457 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 113-114, die – met de blik op een third party opinion – erop 

wijzen dat het niet nodig is de mate van onzekerheid met precisie te vermelden. Voldoende is dat de 
opinionontvanger erop gewezen wordt dat er onzekerheid is, zodat hij, al dan niet met hulp van zijn 
juridisch adviseur, kan afwegen of die onzekerheid voor hem aanvaardbaar is.
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Het is het eindpunt, omdat de opiniongever nadat hij het vereiste onderzoek heeft gedaan 
(deeltaak 1) en nadat hij op grond daarvan zijn oordeel heeft gevormd (deeltaak 2), dat 
oordeel in de opinion moet vastleggen (deeltaak 3). Het is het startpunt, omdat de opinion-
ontvanger verlangt dat in de opinion een bepaald oordeel wordt vastgelegd (deeltaak 3). 
Dat verlangde oordeel bepaalt welk onderzoek de opiniongever moet doen (deeltaak 1) en 
waarop hij zijn oordeelsvorming moet richten (deeltaak 2).

275. Onduidelijke opinion. De opinionontvanger verlangt de opinion om zicht te krijgen 
op de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet. Doel is de opinionontvanger, binnen de grenzen van de in de opinion opgenomen 
opinionparagrafen, een handvat te bieden om te bepalen of waarborgen kunnen worden 
getroffen dat een in de opinion gesignaleerd risico zich niet verwezenlijkt en, waar een 
waarborg niet mogelijk of wenselijk is, om af te wegen of het aangaan van de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, verantwoord is; zie nr. 192. Wil de opinion aan dat doel 
beantwoorden, dan moet de opiniongever zijn oordeel zo in de opinion vastleggen dat 
deze het vereiste inzicht en handvat biedt. Een opinion die dat niet doet, heet in dit boek 
een “onduidelijke opinion”.

276. Vermelding risico’s. Om de opinionontvanger deugdelijk inzicht te geven in 
de juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, moet een opinion (a) begrijpelijk, en (b) ter zake zijn. Met hetzelfde doel en om de 
 opinionontvanger een deugdelijk handvat te bieden om zo veel mogelijk te waarborgen 
dat die risico’s niet optreden, moet een opinion (c) precies zijn. De opinion hoeft niet 
uitputtend te zijn.

277. Begrijpelijk, ter zake en precies. Zie over de eis dat een opinion begrijpelijk moet zijn 
nr. 278. Zie over de eis dat een opinion ter zake moet zijn nr. 279. Zie over de eis dat een 
opinion precies moet zijn nr. 280.

278. Opinion moet begrijpelijk zijn. De opinionontvanger moet de opinion kunnen begrij-
pen. Dat vergt dat zij in klare taal is gesteld.458 Het vergt ook dat zij geen zoekplaatje is. 
De opinion moet op een begrijpelijke wijze zijn opgezet, zonder overbodige toeters en bel-
len. Dat vergt een logische opbouw. Het vergt ook dat assumptions en qualifications geen 
onnodige herhalingen of overlap vertonen. Zo behoort als een qualification is opgenomen 
die zegt dat een rechtsverhouding die het doel van de opinionvennootschap overschrijdt, 
vernietigbaar kan zijn, niet ook een assumption te verschijnen met de strekking dat de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, past binnen de gewone bedrijfsuitoefening 
van de opinionvennootschap; vgl. nr. 547 e.v. Evenmin is het nodig om, als de opinion 
een gebruikelijke bankruptcy qualification bevat, in een afzonderlijke qualification te 

458 Aldus ook Nijnens 1996, p. 142.
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wijzen op de regel dat een volmacht eindigt door faillissement van de volmachtgever; vgl. 
nr. 661.459

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

459 Vgl. London Report 2011, § 63 en 64: “It is good practice for an opinion letter to use a recognisable for-
mat and language which assists the reader to evaluate its contents and to identify any unusual assump-
tions or qualifications. [...] It is also good practice to adopt language which is easily intelligible and for 
the [opinion] letter to be clearly laid out.”

460 Het vermelden van onbelangrijke risico’s belast de opinionontvanger. Omdat het risico onder zijn aan-
dacht wordt gebracht, moet hij bepalen of het risico van belang is of niet. Dat kost hem tijd en moeite. 
Om de kosten van de opinion ook aan de zijde van de opinionontvanger zo laag mogelijk te houden, 
verdient het de voorkeur dat de opiniongever binnen de grenzen van zijn mogelijkheden belangrijke 
en onbelangrijke risico’s scheidt. Vgl. Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 61 e.v. Vgl. ook Glazer, 
FitzGibbon & Weise, p. 155, die stellen dat: “[o]mitting [customary assumptions of general application] 
allows stated assumptions to be reserved for matters that are not of general application, that are contro-
versial, that require precise delineation or that might give rise to a misunderstanding if not spelled out 
expressly”. 

461 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 107: “After analyzing a problem, for example, the opinion pre-
parers may be able to conclude that it is too minor to have any meaningful consequence and this does 
not require an opinion qualification.” 

462 De sanctie is in het algemeen een boete van maximaal EUR 81.000 (art. 1 onder 4° jo. 2 lid 4 jo. 6 lid 1 
onder 4° Wed jo. art. 23 lid 4 jo. lid 7 Sr).
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het karakter krijgt van een rituele dans, kan het net zo goed achterwege blijven.463, 464 Een 
beperking tot wat ertoe doet, vergt ook dat geen onnodige assumptions en qualifications 
worden opgenomen. Als, zoals gebruikelijk is, een opinion wordt opgesteld aan de hand 
van een model (zie nr. 309) of aan de hand van een eerder voorbeeld, moet de opiniongever 
dus nagaan of alle in dat model of dat voorbeeld opgenomen assumptions en qualificati-
ons wel nodig zijn met het oog op het geval waarop de opinion ziet. Het opnemen van een 
assumption of qualification “voor alle zekerheid” of “omdat het misschien niet nodig is, 
maar ook geen kwaad kan” is geen goede praktijk.465

280. Opinion moet precies zijn. De risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, zijn te onderscheiden in risico’s uit de feiten en risico’s uit het recht. 
Een risico uit de feiten kan de opinionontvanger vaak beperken door feitelijk onderzoek 
te doen of door van de opinionvennootschap omtrent de feiten een garantie te verlangen; 
zie nr. 242. De opinionontvanger kan dat echter alleen als hij weet wat de te onderzoeken 

463 Vgl. HR 27 maart 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0557, NJ 1993/188, waarin werd beslist dat een notaris een 
belanghebbende geen informatie hoeft te verstrekken “daar waar de notaris goede grond heeft te ver-
trouwen dat de betreffende belanghebbende zichzelf reeds op de hoogte had gesteld of dat deze tevoren 
reeds voldoende inzicht had”. Aldus ook Giesen 1999, p. 15, en Boks 2002, p. 59. Zie ook Barendrecht & 
Van den Akker 1999, p. 151-153 en p. 156 (een dienstverlener hoeft feiten van algemene bekendheid niet 
te melden).

464 Te bepalen welke risico’s wel en welke niet in de opinion moeten worden genoemd, is niet altijd een-
voudig. De opiniongever moet zich de vraag stellen welke risico’s de opinionontvanger van voldoende 
gewicht zal vinden voor een vermelding in de opinion. De opiniongever moet als het ware in het hoofd 
van de opinionontvanger kruipen. De praktijk leert dat opiniongevers dat met huiver doen. Die huiver 
zal mede ingegeven zijn door angst voor mogelijke aansprakelijkheid. Laat een opiniongever een risico 
buiten beschouwing en blijkt zijn opinion vervolgens onjuist, dan kan het gevolg zijn dat de opinion-
gever een aansprakelijkheidsprocedure op achterstand begint; vgl. nr. 304. De doorsnee opiniongever 
lijkt daarom geneigd bij de minste twijfel een risico in zijn opinion te vermelden. Nederlandsrechtelijke 
opinions zijn daardoor in de loop der jaren nogal uitgedijd. Als één opiniongever een risico noemt, 
lijken andere opiniongevers te menen dat zij niet kunnen achterblijven. Goede praktijk is dit niet. Aan 
de ene kant is de opinionontvanger met een lijvige opinion vol onbetekenende risico’s niet gebaat; zie 
nr. 279. Aan de andere kant is de uitkomst van de afweging van de opiniongever niet meer dan een 
deskundig oordeel. Aansprakelijkheid ontbreekt als de opiniongever dat oordeel met de vereiste zorg 
heeft gevormd. Zo beschouwd kan het geen kwaad als in de doorsnee Nederlandsrechtelijke opinion 
eens stevig wordt gesnoeid; vgl. nr. 60 en in het bijzonder noot 73.

465 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 5, noot 8: “Unfortunately, some firms have adopted a “kit-
chen-sink” approach to opinion giving, throwing into their opinions page upon page of boilerplate 
assumptions and exceptions that are not relevant to the transaction in question or that, as a matter of 
customary practice, are understood to apply without being stated.” Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, 
p. 108-109 noemen als vragen die een opiniongever zich moet stellen ter bepaling of hij een risico al dan 
niet moet noemen “whether a legal issue of concern is presented by the transaction, whether that issue 
arises under the law covered by the opinion, […] whether, as a matter of customary practice, an issue of 
concern is understood not to be covered or is excluded by a standard exception […] or an assumption of 
general application […] whether an issue, initially of concern, can be resolved by further factual inquiry 
or avoided by restructuring the transaction or revising the agreement” met als toevoeging: “In practice, 
opinion preparers too often include in their opinions express exceptions that could have been omitted 
if they had paused to ask themselves whether each exception was, in fact, required by the particular 
transaction and agreement on which they were working.” Vgl. ook noot 73.
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feiten zijn of welke garanties moeten worden gevraagd. Zo beschouwd is een opinion-
ontvanger met een assumption dat “the Agreement is valid and binding and enforceable 
under any applicable law other than Dutch law” niet geholpen. Uit de assumption blijkt 
niet welk buitenlands recht mogelijk van toepassing is, zodat de opinionontvanger niet 
kan weten naar welk recht hij onderzoek moet doen; zie ook nr. 745. Met een garantie 
van de opinionvennootschap dat de “Agreement” naar alle mogelijk toepasselijk recht 
afdwingbaar is, schiet de opinionontvanger ook niet veel op. Ook de opinionvennoot-
schap kan niet weten welk recht hij moet onderzoeken om zich ervan te vergewissen dat 
de garantie juist is. De garantie legt zo het risico dat mogelijk toepasselijk recht roet in het 
eten gooit bij de opinionvennootschap, maar neemt dat risico niet weg. Een risico uit het 
recht kan de opinionontvanger alleen zinvol meenemen in zijn afweging als uit de opinion 
blijkt hoe de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door het risico wordt kan worden 
geraakt. Dat vergt in de eerste plaats dat uit de qualification waarin het risico wordt aan-
gestipt, blijkt welke onderdelen van die rechtsverhouding door die regel kunnen worden 
getroffen.466 Een aanduiding naar inhoud van de bepaling kan daarvoor voldoende zijn. 
Zo blijkt uit een qualification dat “In proceedings in a Dutch court for enforcement of the 
Agreement, the court may mitigate amounts due in respect of litigation and collection 
costs” voldoende duidelijk dat zij betrekking heeft op de bepaling in de “Agreement” die 
de opinionontvanger aanspraak geeft op vergoeding van volledige invorderings- en pro-
ceskosten.467 Te kunnen vaststellen hoe de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door 
een in een qualification aangeduide rechtsregel kan worden geraakt, vergt in de tweede 
plaats dat uit de qualification blijkt wat de gevolgen zijn, als een risico zich verwezen-
lijkt. Zo geeft een qualification dat “A Dutch legal entity may not enter into a legal act 
which exceeds its objects” de opinionontvanger geen houvast omtrent de gevolgen van 
overtreding van de regel. De qualification zou daarover duidelijkheid moeten bieden.468 
Dat juridische risico’s voldoende precies in beeld moeten worden gebracht, laat onverlet 
dat een risico soms zo breed is dat het alleen breed kan worden verwoord. Denk aan een 
qualification in een opinion over een Nederlandsrechtelijke overeenkomst die zegt dat de 
afdwingbaarheid van de overeenkomst kan worden beperkt door regels van Nederlands 
recht die in den brede gelden voor vergelijkbare overeenkomsten; zie nr. 703. Ook kan het 
voorkomen dat de opinionontvanger niet gebaat is bij een precies geformuleerde qualifi-
cation. Zo kan een third party opinion die een gedetailleerde analyse bevat van redenen 
waarom de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de opinionvennootschap niet 
ten volle afdwingbaar zou kunnen zijn, de opinionontvanger het verweer uit handen slaan 
dat hij omtrent die afdwingbaarheid heeft gedwaald.469

466 Juridische risico’s worden in beginsel geadresseerd in een qualification; vgl. nr. 453.
467 Zie over de mogelijke noodzaak een dergelijke qualification op te nemen nr. 716 en 755.
468 Zie voor een voorbeeld van een qualification die dat doet nr. 548.
469 De vraag of de vermelding van een risico voldoende precies is, komt pas aan de orde als die vermelding 

in de opinion is opgenomen. Zie over de vraag of een risico in de opinion moet worden vermeld nr. 279 
en 224 e.v.
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281. Maatman-opinionontvanger. Of een opinion begrijpelijk, ter zake en precies is, 
wordt als uitgangspunt bepaald door de opinion te bezien door de bril van de maatman-
opinionontvanger; zie nr. 186. Uitzonderingen op het uitgangspunt zijn echter denkbaar; 
zie nr. 188 en 190. Een uitzondering kan bijvoorbeeld meebrengen dat in de opinion een 
risico moet worden vermeld waarop een maatman-opinionontvanger niet behoeft te wor-
den gewezen omdat van hem wordt aangenomen dat hij het risico wel kent; vgl. nr. 279. 
Een uitzondering kan ook meebrengen dat in de opinion een risico met meer precisie 
moet worden beschreven dan in een opinion voor een maatman-opinionontvanger nood-
zakelijk is. Een weinig precieze beschrijving van een risico kan voor een maatman-opi-
nionontvanger voldoende zijn omdat van hem wordt aangenomen dat hij weet wat achter 
de beschrijving verscholen gaat. Een weinig precieze beschrijving biedt een onervaren 
opinionontvanger echter geen goede basis om zich een oordeel te vormen over de vraag 
of het risico voor hem aanvaardbaar is, en evenmin een goed handvat om waar mogelijk 
waarborgen te treffen dat het risico zich niet verwezenlijkt; vgl. nr. 275.470

282. “Eigen schuld”. Of de opinion onduidelijk is, kan de opinionontvanger tot op zekere 
hoogte zelf vaststellen. Begrijpt de opinionontvanger de opinion niet, dan kan hij – binnen 
grenzen; zie nr. 154 en 321 e.v. – verlangen dat de opiniongever de opinion verduidelijkt.471 
Meent de opinionontvanger dat de opinion de daarin genoemde risico’s onvoldoende pre-
cies beschrijft, zodat de opinion hem geen deugdelijk handvat biedt om zo veel mogelijk 
te waarborgen dat die risico’s niet optreden, dan kan hij – binnen dezelfde grenzen – ver-
langen dat de opiniongever die risico’s preciseert. Of de opinionontvanger op een van 
deze punten al dan niet aan de bel trekt, is voor de zorgplicht van de opiniongever echter 
zonder belang.472 Laat de opinionontvanger na te klagen, dan kan dat wel meebrengen dat 

470 De opiniongever die een client opinion geeft, zou de opinionontvanger-cliënt ook buiten de opinion 
om op risico’s kunnen wijzen, of buiten de opinion om daarin genoemde risico’s kunnen preciseren. Of 
hij daarmee aan zijn zorgplicht voldoet, vergt uitleg van de overeenkomst tussen de opiniongever en 
de cliënt. Als de overeenkomst vergt dat de risico’s in de opinion zelf worden beschreven, is de opinion 
die dat niet doet gebrekkig. Als de overeenkomst weliswaar vergt dat risico’s onder de aandacht van 
de cliënt worden gebracht maar toelaat dat dat buiten de opinion om gebeurt, heeft de opinion geen 
gebrek. De vraag welke uitleg van de overeenkomst juist is, is van weinig belang als alleen de cliënt op 
de opinion mag afgaan. Als de opiniongever risico’s waarop hij behoort te wijzen, niet onder de aan-
dacht van de cliënt brengt, is hij jegens de cliënt aansprakelijk. Of die aansprakelijkheid er is omdat de 
opinion tekortschiet of omdat de bijstand van de opiniongever overigens niet aan de maat is, is lood om 
oud ijzer. De vraag is wel van belang als naast de cliënt andere opinionontvangers op de opinion mogen 
afgaan. Denk aan een opinion over een financieringsovereenkomst die toelaat dat financiers die na het 
sluiten van de overeenkomst daarbij partij worden, op de opinion afgaan. Als in een dergelijk geval de 
verplichting van de opiniongever krachtens de overeenkomst met de cliënt de opinion te geven mede 
tot doel heeft het belang van de andere opinionontvangers te dienen, ligt een keuze voor de eerste uitleg 
voor de hand. Bij een keuze voor de tweede uitleg staan de andere opinionontvangers anders met lege 
handen (zij het dat, in uitzonderingsgevallen, denkbaar is dat de niet-nakoming door de opiniongever 
van de overeenkomst jegens de opinionontvangers onrechtmatig is).

471 Als de opinion een third party opinion is, kan de opinionontvanger ook zijn eigen juridisch adviseur 
vragen hem de opinion uit te leggen.

472 Vgl. echter Brink & Raaijmakers 1996, p. 61, die menen dat de opinionontvanger niet te goeder trouw op 
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door hem mogelijk geleden schade geheel of gedeeltelijk aan hem moet worden toegere-
kend, zodat de opiniongever in zoverre voor die schade niet aansprakelijk is (art. 6:101 lid 
1 BW).

283. Gevallen van onduidelijkheid. Een uitputtende opsomming van gevallen waarin 
een opinion onduidelijk is, is niet te geven. Een opinion kan in het bijzonder onduide-
lijk zijn als zij (a) een oordeel suggereert dat de opiniongever niet heeft, (b) onderzoek 
suggereert dat de opiniongever niet heeft gedaan, of (c) feiten suggereert waarvan de 
 opiniongever weet of behoort te weten dat zij onjuist zijn. Door een dergelijke opinion 
kan de opinionontvanger worden misleid.473

284. Gevallen van onduidelijkheid. Een opinion kan om allerlei redenen onduidelijk zijn. 
Zo kan een opinion onduidelijk zijn omdat een risico dat niet te verwaarlozen is, is verstopt 
in een opsomming van risico’s die dat wel zijn; vgl. nr. 279.474 Een opinion kan onduidelijk 
zijn omdat op aandringen van de opinionontvanger een assumption is geschrapt, zodat hij 
naar het daarin verlangde feit geen nader onderzoek heeft gedaan, terwijl de opiniongever 
dat evenmin heeft gedaan omdat op de gevolgen van mogelijke onjuistheid van het feit in 
een qualification wordt gewezen; vgl. nr. 278. Een uitputtende opsomming van gevallen 
van onduidelijkheid is niet te geven. Onduidelijkheid ligt echter in het bijzonder in drie 
gevallen op de loer. Zie over de opinion die een oordeel suggereert dat de opiniongever 
niet heeft nr. 285. Zie over de opinion die onderzoek suggereert dat de opiniongever niet 
heeft gedaan nr. 286. Zie over de opinion die feiten suggereert waarvan de opiniongever 
weet of behoort te weten dat zij onjuist zijn nr. 287.

285. Onduidelijkheid omtrent oordeel. In de eerste plaats is een opinion  onduidelijk als 
zij een oordeel suggereert dat de opiniongever niet werkelijk heeft.475, 476 Onduidelijkheid 

een opinion kan afgaan als hij eigen onderzoek waartoe hij onder omstandigheden verplicht kan zijn, 
achterwege heeft gelaten. Vgl. ook noot 491. In de Verenigde Staten is “[t]he recipient of a third-party 
opinion letter […] entitled (except in a few jurisdictions) to rely on the opinions expressed without 
taking any action to verify those opinions” maar “the opinion recipient has no right to rely on an 
opinion if reliance is unreasonable under the circumstances or the opinion is known by the opinion 
recipient to be false”; Tribar 1998, § 1.6. Vgl. ook Legal Opinion Principles 1998, nr. I.E.

473 Ook naar Amerikaans recht mag een opinion niet misleidend zijn; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, 
p. 52 e.v. en Tribar 1998, § 1.4(d): “Prior to the delivery of an opinion letter, the opinion preparers must 
ask themselves whether they believe that the opinions they intend to render will, under the circumstan-
ces, be misleading to the recipient. An opinion the opinion preparers believe to be misleading should 
not be delivered until disclosures are made to cure the problem.” 

474 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 52: “An opinion, for example, may contain a common excep-
tion that masks a problem that is different and more serious than the opinion recipient ordinarily 
would expect.” Om te voorkomen dat de opinionontvanger wordt misleid, moet de opiniongever in een 
dergelijk geval het probleem duidelijk(er) op tafel leggen. 

475 Nijnens 1996, p. 141, stelt terecht dat de opinion ook niet een oordeel mag bevatten dat de opiniongever 
niet werkelijk heeft omdat hij daaraan twijfelt. 

476 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 93, wijzen erop dat: “if the opinion preparers happen to know of an 
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omtrent een oordeel voorkomen vergt aan de ene kant dat de opinion geen assumption 
bevat waarin dat wat in een opinionparagraaf wordt bevestigd, eenvoudig wordt veronder-
steld.477, 478 Zo kan de opiniongever een no licences opinion dat de opinionvennootschap 
voor het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geen toestemmingen 
van overheidswege behoeft, niet baseren op een assumption dat alle mogelijk vereiste toe-
stemmingen zijn verleend. De scheidslijn tussen wat op dit punt wel en wat niet is toege-
staan, is subtiel. Zo mag de opiniongever de opinion wel baseren op een assumption dat 
een bepaalde, in de opinion genoemde toestemming is verleend. Een dergelijke assump-
tion leidt niet tot onduidelijkheid. De opinionontvanger kan nagaan of de genoemde toe-
stemming er is, en aldus waarborgen dat het risico dat de toestemming ontbreekt, niet 
optreedt. Onduidelijkheid omtrent een oordeel voorkomen vergt aan de andere kant dat 
de opinion geen qualifications bevat die het in een opinionparagraaf gegeven oordeel 
geheel of nagenoeg geheel ontkrachten. Denk aan het geval dat in een remedies opinion 
wordt bevestigd dat een op zichzelf staande garantie die een opinionvennootschap-N.V. 
verstrekt met het oog op de verkrijging van haar eigen aandelen, afdwingbaar is, met 
een qualification die zegt dat de opinionvennootschap een dergelijke garantie niet mag 
geven. Omdat een garantie voor dat doel, naar algemeen wordt aangenomen, nietig is (zie 
nr. 627), is een remedies opinion op dit punt inhoudsloos. Ook hier geldt dat de scheidslijn 
tussen wat wel en wat niet mag, subtiel is. Als de remedies opinion ziet op een meerom-
vattende rechtsverhouding waarvan de garantie slechts een onderdeel is – denk aan een 
financieringsovereenkomst – is er tegen een qualification geen bezwaar.479

286. Onduidelijkheid omtrent onderzoek. In de tweede plaats is een opinion onduidelijk 
als zij onderzoek suggereert dat de opiniongever niet heeft gedaan. Het oordeel dat in 
de opinionparagrafen is neergelegd, is slechts juist binnen de grenzen van het door de 

issue, unknown to the opinion recipient, that arises under the law of a state whose law is not being covered 
but that is likely to apply to the agreement or transaction and that, if covered, would have required 
that they take an exception to one of the opinions that they are giving.” Een Amerikaansrechtelijke 
 opinion zal doorgaans alleen betrekking hebben op het recht van een of meer in de opinion genoemde 
Amerikaanse staten. Met “the law of a state” lijken Glazer, FitzGibbon & Weise te doelen op het recht 
van Amerikaanse staten dat aldus buiten de reikwijdte van de opinion blijft. Het recht van de verschil-
lende Amerikaanse staten is echter verweven. Aan te nemen is dat de opiniongever van een third party 
opinion de opinionontvanger alleen in sprekende uitzonderingsgevallen hoeft te wijzen op risico’s die 
voortvloeien uit een recht dat minder of niet verweven is met het recht waarop de opinion ziet.

477 Vgl. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 943.
478 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 148: “Lawyers are not 

 entitled to rely on factual information (even if provided by an appropriate source) if the information is 
tant amount to the legal conclusion being expressed […].”

479 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 405: “When a problem of obvious importance to the opinion 
recipient can be sidestepped by a technical qualification, the opinion preparers, as a matter of good 
practice, should make sure that the opinion recipient understands the limited nature of the opinion. 
On occasion, however, even that may not be enough. In some circumstances, the problem may be so 
significant that the opinion preparers should be unwilling to further the transaction by delivering an 
opinion letter, no matter how carefully drafted.” 
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opiniongever verrichte juridisch en feitelijk onderzoek. Heeft de opiniongever beperkter 
onderzoek gedaan dan een goed opiniongever in het algemeen zou doen, dan mag hij 
daarover geen verstoppertje spelen. Hij moet op de beperking duidelijk wijzen.480, 481 Een 
slimme formulering waarin de onderzoeksbeperking naar de letter kan worden gelezen, 
maar die de opinionontvanger niet met de neus op de feiten drukt, is onvoldoende. In een 
voorbeeld: als de statuten van de opinionvennootschap voorschrijven dat het bestuur bij 
reglement zijn besluitvorming regelt, en de opiniongever dat reglement niet heeft opge-
vraagd en bestudeerd, volstaat het niet in de opinion te vermelden dat de daarin opge-
nomen lijst met bestudeerde documenten uitputtend is; vgl. nr. 411. Te volstaan met een 
dergelijke vermelding zou misleidend zijn. De opiniongever zal een assumption moeten 
opnemen waarin wordt verondersteld dat het reglement geen regels geeft die de opinion 
zouden kunnen raken, of een qualification met de strekking dat het reglement niet is bestu-
deerd en dat geen opinion wordt gegeven over de gevolgen van strijd met het reglement.

287. Onduidelijkheid omtrent feiten. In de derde plaats is een opinion onduidelijk als zij 
suggereert dat feiten anders zijn dan de opiniongever weet. Zie voor zover de opinion-
gever zelf heeft vastgesteld wat de werkelijke feiten zijn nr. 246. Als de opiniongever niet 
heeft vastgesteld wat de werkelijke feiten zijn, zal hij in een assumption veronderstellen 
dat de werkelijke feiten overeenstemmen met de verlangde feiten; zie nr. 242 en 452 e.v. 
Of die assumption juist is, zal de opiniongever meestal niet weten. Dat hem dat niet van 
de assumption hoeft te weerhouden, spreekt vanzelf. De assumption strekt er juist toe te 
veronderstellen wat de opiniongever niet zelf heeft kunnen vaststellen. De opinionontvan-
ger moet zelf zeker stellen of dat wat in de assumption wordt verondersteld, juist is; vgl. 
nr. 458. Ook aanwijzingen dat de veronderstelling in een assumption onjuist is, mag de 
opiniongever daarom in beginsel negeren. Een uitzondering op dat beginsel geldt, waar de 
aanwijzingen zo sterk zijn dat aannemelijk is dat de assumption onjuist is; vgl. nr. 246.482 
In dat geval moet de opiniongever in de opinion wijzen op de mogelijkheid dat de assump-
tion onjuist is, en de gevolgen van een eventuele onjuistheid.483, 484 Een uitzondering op de 

480 Vgl. Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 145-146 en 175.
481 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 116, noot 2: “Unless a closing opinion states otherwise, its 

delivery “implies that [a factual] investigation has been conducted that is consistent with customary 
practice and otherwise reasonable in the circumstances, having regard to the understanding of the 
parties, the facts to be ascertained, the reliance likely to be placed on the [opinion] by the addressee, 
and the stakes at risk.”” Zie ook noot 311 en 313.

482 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 155-156: “Opinion preparers are not permitted to base an 
opinion on an unstated factual assumption they recognise to be untrue or not to warrant reliance under 
the cirumstances. In this respect, reliance on factual assumptions is analogous to reliance on factual 
information provided by others.” Zie over dat laatste noot 441. Vgl. voorts Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 157: “Opinion preparers should not […] rely on a stated assumption if they believe it will cause 
the opinion recipient to be misled with regard to the subject matter of an opinion.” In dezelfde zin 
Tribar 1998, § 2.3(c).

483 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 62-63 en 142 en Hofstede, TvOb 2007, p. 111.
484 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 58-59: “The opinion preparers, however, should not give an 

opinion if they are aware of facts that are expected to occur after the date of the opinion that they recog-
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uitzondering geldt als de opinionontvanger de onjuistheid al kent. Het is niet noodzakelijk 
de opinionontvanger te wijzen op wat hij al weet; vgl. nr. 279.485

288. Uitleg van opinions. Een opinion moet worden uitgelegd naar de betekenis die de 
opinionontvanger daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht toe-
kennen. Dat is de betekenis die de opinion zou hebben als zij door een goed opiniongever 
was gegeven. Uitgangspunt is de uitleg die de opinion zou hebben als de opinionontvan-
ger een maatman-opinionontvanger was.

289. Uitleg overeenkomstig zorg goed opiniongever. Er is geen wettelijke regel die bepaalt 
hoe een juridisch oordeel, of een juridisch advies in het algemeen, moet worden uitgelegd. 
Die uitleg volgt echter noodzakelijk uit de zorgplicht die de opiniongever ter zake van de 
vastlegging van zijn oordeel in de opinion heeft. Omdat de opiniongever verplicht is zijn 
oordeel met de zorg van een goed opiniongever in de opinion vast te leggen, is onont-
koombaar dat die vastlegging wordt uitgelegd als ware de opinion met de zorg van een 
goed opiniongever opgesteld.486 Een opinion heeft aldus de betekenis die zij zou hebben 
gehad, als zij door een goed opiniongever was gegeven.

290. Gevolgen uitleg overeenkomstig zorg goed opiniongever; uitleg overeenkomstig het 
gebruik. Dat een opinion moet worden uitgelegd als ware zij door een goed opiniongever 
gegeven (zie nr.  288), betekent dat zij meer of anders kan inhouden dan op het eerste 
gezicht lijkt. Als in de opinion een risico niet wordt genoemd waarop een goed opinion-
gever niet hoefde te wijzen (vgl. 280), moet dat risico desalniettemin in de opinion worden 
gelezen. Assumptions en qualifications die niet zijn opgenomen, kunnen zo in de opinion 
besloten liggen of zijn “implied”; vgl. nr.  462. Omgekeerd moet, als in de opinion een 

nize make the opinion misleading to the recipient with regard to matters specifically addressed in the 
opinion.”

485 De uitzondering op de uitzondering kan in het bijzonder van belang zijn als de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, wordt beheerst door buitenlands recht en de opiniongever weet dat een of 
meer bepalingen in de rechtsverhouding naar dat recht niet afdwingbaar zijn. Denk aan een bepaling 
in een overeenkomst naar Amerikaanse recht waarin een uitgevende instelling van effecten zich ver-
plicht de banken die de aanbieding van de effecten begeleiden, schadeloos te stellen als het prospectus 
voor de aanbieding misleidend blijkt te zijn. De afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling onder 
Amerikaans recht is op zijn minst twijfelachtig; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 380-381. Als in 
een dergelijk geval de opinionontvanger ook een opinion over het recht van de rechtsverhouding ont-
vangt, wordt bijgestaan door een juridisch adviseur met kennis van dat recht of anderszins mag worden 
geacht van de onafdwingbaarheid op de hoogte te zijn, hoeft de opiniongever op de onafdwingbaarheid 
in zijn opinion niet te wijzen.

486 Voor de uitleg van een opinion kan een wettelijk aanknopingspunt worden gevonden in de regel voor 
uitleg van verklaringen waarin een wil lijkt te worden geuit (art. 3:35 BW). Bij toepassing van die regel 
heeft de opinion de betekenis die de opinionontvanger daaraan onder de gegeven omstandigheden 
redelijkerwijs mocht toekennen. Het is redelijk dat de opinionontvanger ervan uitgaat dat de opinion-
gever zijn werk als een goed opiniongever heeft gedaan. Dat brengt mee dat de opinion ook bij toepas-
sing van deze regel de betekenis heeft die zij zou hebben gehad, als zij door een goed opiniongever was 
gegeven.
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risico waarop een goed opiniongever ondubbelzinnig zou wijzen zo is verstopt dat de opi-
nionontvanger dat begrijpelijkerwijs heeft gemist, de opinion zo worden uitgelegd dat het 
risico niet is genoemd.487 Omdat wat een goed opiniongever zou doen mede wordt gedre-
ven door het gebruik, wordt ook de uitleg van de opinion mede door het gebruik bepaald. 
Dat brengt mee dat ten minste de gebruikelijke onderdelen van een opinion, waarvan 
achtergrond en inhoud overwegend door het opiniongebruik worden bepaald, ongeacht 
hun precieze bewoordingen in beginsel dezelfde betekenis hebben; zie nr. 178. Die beteke-
nis is, als uitgangspunt, de betekenis die de opinion zou hebben als zij tot een maatman-
opinionontvanger was gericht; vgl. nr. 186 e.v.488, 489

291. Geen taalkundige uitleg. Dat een opinion moet worden uitgelegd als ware zij door 
een goed opiniongever gegeven (zie nr. 288), betekent ook dat zij niet taalkundig moet 
worden uitgelegd.490 Die gedachte dat taalkundige uitleg geboden is, is in zoverre begrij-
pelijk dat opinions in de praktijk met grote zorg geformuleerd worden; zie nr. 54. Waar 
een zorgvuldige formulering regel is, ligt het voor de hand bij uitleg dicht bij die formu-
lering te blijven. Taalkundige uitleg is echter principieel onjuist en praktisch onwerkbaar. 
Taalkundige uitleg is praktisch onwerkbaar omdat hij de opiniongever ertoe noopt alle 
risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in de opinion 
te noemen. Omgekeerd noopt een taalkundige uitleg de opinionontvanger ertoe zeker te 
stellen dat in de opinion geen beperkingen zijn opgenomen waarachter de opiniongever 
zich in weerwil van zijn zorgplicht zou kunnen verschuilen. Denk aan een breed geformu-
leerde assumption dat “Each corporate resolution has been validly adopted”. Moest een 
opinion taalkundig worden uitgelegd, dan zou die assumption moeten worden ingeperkt, 
om te voorkomen dat de opiniongever onderzoek dat een goed opiniongever zou doen, 
achterwege kan laten; vgl. nr.  604. Dat alles is ondoenlijk en onwenselijk. Taalkundige 
uitleg is principieel onjuist omdat hij de taak van de opiniongever oprekt – voor zover 
de opinion ruim is geformuleerd – tot buiten de zorgplicht van een redelijk bekwaam en 

487 Vgl. noot 474. 
488 Barendrecht & Van den Akker 1999, p. 155, stellen dat “[d]e informatie die de dienstverlener verstrekt, 

[…] voor de overgrote meerderheid (denk in de orde van 90%) van de potentiële afnemers begrijpe-
lijk [zal] moeten zijn.” Omdat opinionontvangers, al dan niet samen met hun juridisch adviseurs, een 
tamelijk homogene groep vormen, is dat voor de maatman-opinionontvanger een hanteerbaar richt-
punt; vgl. nr. 186 e.v.

489 In Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, LJN: BZ7322, NJFS 2013/140, oor-
deelde het hof dat “een tekst als een ‘legal opinion’ brengt naar zijn aard met zich mee dat de uitleg van 
losse onderdelen daarvan niet anders kan geschieden dan door de gehele context van de gewraakte pas-
sages daarbij te betrekken, en daarvan is de samenhang die de tekst tot één geheel maakt een aspect.” 
De passage suggereert dat het hof koerst op een taalkundige uitleg; zie daarover nr. 291. Het arrest is 
in cassatie vernietigd door HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, RvdW 2015/363. Ten tijde dat 
de kopij van dit boek werd afgesloten, was in de procedure na verwijzing door de Hoge Raad nog geen 
arrest gewezen.

490 Anders Brink & Raaijmakers 1996, p. 61, die stellen dat een opinion naar de letter moet worden 
uitgelegd. 
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redelijk handelend vakgenoot en, omgekeerd, beperkt – voor zover de opinion beperkend 
is geformuleerd – tot minder dan een een dergelijk vakgenoot zou doen.491

292. Afwijkingen. Dat de opinion de betekenis heeft die zij zou hebben, als zij door een 
goed opiniongever was gegeven (zie nr.  288), betekent niet dat gelijkluidende opinions 
altijd hetzelfde betekenen. Wat een goed opiniongever doet wordt uiteindelijk bepaald 
door de omstandigheden van het geval. Hoewel een opiniongever in het algemeen de 
lijnen kan volgen die zijn samengebald in het opiniongebruik (zie nr.  166), kunnen de 
omstandigheden meebrengen dat de opiniongever meer of minder moet doen, of dat hij in 
zijn opinion meer of minder moet vastleggen, dan een goed opiniongever in het algemeen 
zou doen; vgl. nr. 177 e.v. en 224 e.v. Wat de opiniongever moet doen, en wat hij in zijn 
opinion zou moeten vastleggen, bepaalt mede hoe de opinion moet worden uitgelegd. De 
uitleg die aan de opinion moet worden gegeven, ademt zo mee met de zorgplicht die de 
opiniongever heeft.

293. Invloed toelichting op uitleg opinion. Een vraag is of bij de uitleg van een opinion acht 
moet worden geslagen op een mogelijke toelichting die de opiniongever buiten de  opinion 
om aan de opinionontvanger heeft gegeven. Als de opinion een third party opinion is, 
moet het uitgangspunt zijn dat een toelichting slechts in uitzonderingsgevallen van belang 
kan zijn. De toestemming die de opiniongever de opinionontvanger geeft om op zijn oor-
deel af te gaan, geldt voor de opinion, niet voor een eventuele toelichting daarbuiten; vgl. 
nr. 116 e.v.492 Als de opinion een client opinion is, is er aanleiding een toelichting door 
de opiniongever aan de cliënt wel van belang te achten. Daarbij is wel in aanmerking te 
nemen dat een toelichting een toelichting is, en niet de opinion zelf. Zo kan acht slaan 
op een toelichting niet zo ver gaan dat in de opinion oordelen worden gelezen die de 
 opinion niet bevat. In een voorbeeld: als de opinion zegt dat de rechtsverhouding waarop 
de  opinion ziet, vernietigbaar zou kunnen zijn wegens doeloverschrijding (zie nr. 547 e.v.), 
en de opiniongever de opinionontvanger-cliënt in een toelichting heeft gezegd dat naar 
zijn verwachting de kans klein is dat een beroep op vernietigbaarheid succesvol is, kan die 
toelichting niet meebrengen dat die verwachting in de opinion moet worden gelezen; vgl. 
nr. 190.493 De kwestie wordt gecompliceerder als naast de cliënt andere opinionontvangers 
op de opinion mogen afgaan. Denk aan een opinion over een financieringsovereenkomst 
die toelaat dat financiers die na het sluiten van de overeenkomst daarbij partij worden, op 

491 Taalkundige uitleg miskent voorts dat opinions mensenwerk zijn, en dus onvermijdelijk fouten bevat-
ten. Voor zover de opinionontvanger door een fout op het verkeerde been is gezet, moet de opinion-
gever daarvan het risico dragen. Voor zover de opinionontvanger heeft begrepen of moeten begrijpen 
dat een fout was gemaakt, gaat het echter niet aan de gevolgen van de fout bij de opiniongever te leggen. 

492 Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 135.
493 Als de opiniongever bij het uitspreken van zijn verwachting niet de zorg van een redelijk bekwaam en 

redelijk handelend advocaat in acht heeft genomen, kan hij uit dien hoofde jegens de opinionontvanger 
aansprakelijk zijn. Die aansprakelijkheid wortelt dan echter niet in de opinion. 
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de opinion afgaan. Als in een dergelijk geval de verplichting van de opiniongever, krach-
tens de overeenkomst met zijn cliënt, om de opinion te geven mede tot doel heeft het 
belang van de andere opinionontvangers te dienen, ligt het voor de hand dat de client 
en de andere opinionontvangers gelijk moeten worden behandeld, zodat een toelichting 
jegens elk van hen dezelfde waarde heeft.494

294. Uitleg contractuele bepalingen in opinion. Een opinion bevat in de praktijk ook 
contractuele bepalingen, die de rechtsverhouding tussen de opiniongever en de opinion-
ontvanger bepalen. Het gaat in de praktijk om (a) een rechts- en forumkeuze, (b) soms de 
toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden, en (c) de relianceparagraaf; zie nr. 214. 
Omdat die bepalingen contractueel zijn, moeten zij worden uitgelegd overeenkomstig de 
Haviltex-maatstaf.495

295. Voorlichtende tekst. De opiniongever kan in de opinion tekst opnemen die lou-
ter strekt tot voorlichting van de opinionontvanger. Als hij dat doet, mag die tekst niet 
onduidelijk zijn.

296. Voorlichting in opinion. De opiniongever mag zijn opinion beperken tot datgene wat 
nodig is om te waarborgen dat de opinion niet gebrekkig is. Hij kan ervoor kiezen in de 
opinion tekst op te nemen die ook kan worden gemist, maar strekt tot voorlichting van de 
opinionontvanger. Een voorbeeld is een qualification in een opinion over een stil pand-
recht op vorderingen die vermeldt dat (a) uitwinning van het pandrecht moet geschieden 
overeenkomstig Nederlands recht, en (b) uitwinning door inning van de vorderingen vergt 
dat het pandrecht aan de schuldenaar wordt meegedeeld (art. 3:246 lid 1 BW). De vermel-
ding onder (a) is de werkelijke qualification. De vermelding onder (b) is een toevoeging 
ter voorlichting van de opinionontvanger. De grens tussen qualification en toevoeging ter 
voorlichting is niet scherp. Zo is in het hiervoor gegeven voorbeeld verdedigbaar dat in de 
opinion dat het pandrecht een (geldig en) uitwinbaar (“valid and enforceable”; zie nr. 777 
e.v.) Nederlandsrechtelijk pandrecht is, besloten ligt dat uitwinning naar Nederlands recht 
moet plaatsvinden. Zo beschouwd is ook de vermelding onder (a) geen qualification maar 
een toevoeging ter voorlichting.

297. Voorlichting is keuze opiniongever. Of in een opinion tekst wordt opgenomen die 
louter strekt tot voorlichting van de opinionontvanger, is ter keuze aan de opiniongever. 
Als de opiniongever voorlichtende tekst weglaat, handelt hij niet in strijd met de zorg van 
een goed opiniongever. Dat laat onverlet dat de opiniongever die een client opinion geeft, 
dus aan zijn cliënt, uit hoofde van de overeenkomst met zijn cliënt verplicht kan zijn voor-
lichting te geven; vgl. nr. 219. Als een opiniongever ervoor kiest voorlichtende tekst op te 

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

2.12 De gevolgen van een schending van de zorgplicht

298. Aansprakelijkheid. Als de opiniongever de zorg van een goed opiniongever 
heeft verzaakt, kan hij aansprakelijk zijn voor de daardoor veroorzaakte schade. Als de 
 opinion is gegeven in naam van een advocaten- of notarissenkantoor, is mogelijk naast 
de opiniongever de ondertekenaar van de opinion aansprakelijk. Als de opinion door een 
bedrijfsjurist is gegeven in naam van een bedrijf, is de bedrijfsjurist naast de opinion-
gever mogelijk aansprakelijk als hij advocaat is.

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

496 Nijnens 1996, p. 34, beveelt aan dat een opinion door twee of meer mensen wordt voorbereid en dat de 
concept-opinion door een ander dan de ondertekenend opinioncompagnon wordt nagezien. Vgl. ook 
Nijnens 1996, p. 49.

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

498 Vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/326 en 328. Dat het geven van een opinion in naam 
van het betrokken kantoor níet zou hebben te gelden als gedraging van de opiniongever is niet goed 
voorstelbaar.

499 Als de ondertekenaar door ondertekening van de opinion zelf een toerekenbare onrechtmatige 
daad pleegt, kan de opiniongever ook op andere grond aansprakelijk zijn. Is de ondertekenaar bij de 
 opiniongever in dienst, dan rust op de opiniongever voor de handtekening van de ondertekenaar de 
onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor ondergeschikten (art. 6:170 BW). Is de opiniongever een 
rechtspersoon en is de ondertekenaar niet bij hem in dienst, dan draagt de opiniongever voor de 
handtekening de onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten (art.  6:171 BW). 
Onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten bestaat als de opdrachtgever van 
de niet-ondergeschikte een bedrijf uitoefent. Opiniongevers-rechtspersonen plegen een NV, BV of 
co öperatie te zijn (vgl. noot 46). Dergelijke rechtspersonen oefenen naar hun aard een bedrijf uit; Asser/
Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/199. Vgl. over de eis dat de ondertekenaar door ondertekening van 
een opinion zelf een onrechtmatige daad pleegt Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/168. Zie over 
de vraag of de ondertekenaar door die ondertekening een onrechtmatige daad pleegt nr. 300 e.v.

500 Vgl. Asser/Maeijer 5-V 1995/118-119, Tervoort, in: GS Personenassociaties, aant. 3.3.7.1, Wery 2003, 
p. 60, Hamers & Van Vliet 2012, p. 98, Assink 2013 (deel II), p. 1995 en Mohr & Meijers 2013, p. 114. 
Aldus ook Hof Arnhem 15 maart 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BP9082, JOR 2011/142. Anders 
Langeveld, TVVS 1995, p. 85-86 in navolging van Slagter, in: GS Personenassociaties, I.III. 4.1 (door 
Langeveld geciteerd) en Slagter, TVVS 1995, p. 174.
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kantoor gesloten is. Toepassing van deze regels zal in de meeste gevallen meebrengen dat 
het kantoor de opinion gever is, maar uitzonderingen zijn denkbaar.501, 502

300. Aansprakelijkheid ondertekenaar-advocaat of -notaris. Voor een antwoord op de 
vraag of, als een opinion wordt gegeven in naam van een kantoor, de advocaat of nota-
ris die de opinion ondertekent voor tekortschietende zorg bij het geven van de opinion 
naast dat kantoor aansprakelijk is, moet worden onderscheiden. Als de opinion een client 
 opinion is, kan de ondertekenaar jegens de opinionontvanger-cliënt aansprakelijk zijn uit 
overeenkomst. Als de opiniongever een kantoor is, zal de overeenkomst van opdracht uit 
hoofde waarvan de opinion gegeven wordt, met dat kantoor gesloten zijn. Bij die over-
eenkomst is de ondertekenaar geen partij. Uit de wet (art. 7:404 BW) vloeit echter voort 
dat de ondertekenaar desalniettemin aansprakelijk is als de opdracht is verleend met het 
oog op zijn persoon.503, 504 De vraag of de ondertekenaar van een client opinion aanspra-
kelijk kan zijn uit onrechtmatige daad, is een lastige. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad kan er alleen zijn als ondertekening van een gebrekkige opinion onrechtmatig is. 
Een benadering is de opinionontvanger-cliënt in zijn verhouding tot de ondertekenaar 
te beschouwen als een derde. In die benadering is onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid 

501 Als de opiniongever een maatschap is, moet behoudens aanwijzingen van het tegendeel worden aan-
genomen dat de overeenkomst krachtens welke de opinion wordt gegeven, is gesloten met de maat-
schap; vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-VI* 2009/78, met verwerping (op grond van de maatschappelijke 
ontwikkelingen) van het andersluidende standpunt in Asser/Maeijer 5-V 1995/106. Vgl. ook Asser/
Van Olffen 7-VII* 2010/124. Aldus ook Asser/Kortmann 5-III 1994/70, vermoedelijk, Van Schilfgaarde 
1983, p. 255-256, Brunner 1996, p. 115, enigszins voorzichtig Boks 2002, p. 172, Akveld & Otten, WPNR 
1983, p. 171-172 en 336-337, Wessels, TVVS 1993, p. 314, en Mohr, NV 1995, p. 2. Anders Van Mourik 
2010, p. 51-52, vermoedelijk Mohr & Meijers 2013, p. 110, Den Tonkelaar, WPNR 1983, p. 335-336, Smit, 
TVVS 1985, p. 142-143, en Mohr, TVVS 1985, p. 187. Als de overeenkomst met de maatschap is gesloten, 
is voor de nakoming elke maat voor het geheel aansprakelijk (art. 7:404 lid 2 BW en HR 15 maart 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:BY7840, NJ 2013/290). Het ligt voor de hand voor de toerekening van tekortschie-
tende zorg bij het geven van een opinion eenzelfde maatstaf aan te leggen (al is het maar om in geval van 
een client opinion uiteenlopende aansprakelijkheden uit overeenkomst en uit onrechtmatige daad te 
voorkomen). Zo beschouwd moet behoudens aanwijzingen van het tegendeel de ondertekening van de 
opinion worden beschouwd als ondertekening door de maatschap. Als de maatschap uit onrechtmatige 
daad aansprakelijk is, zijn mede alle maten aansprakelijk, elk voor een gelijk deel; Asser/Maeijer 5-V 
1995/118, Tervoort, in: GS Personenassociaties, aant. 3.3.7.1 (met verwijzing naar HR 15 maart 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:BY7840, NJ 2013/290), Wery 2003, p. 60, Hamers & Van Vliet 2012, p.98, Assink 
2013 (deel II), p. 1995 en Mohr, NV 1995, p. 2-3. Anders Mohr & Meijers 2013, p. 114, die hoofdelijke 
aansprakelijkheid (voor het geheel) suggereren. 

502 Complicaties kunnen optreden als het kantoor de vorm van een buitenlandse personenvennootschap 
heeft. Een bespreking van die complicaties valt buiten het bestek van dit boek.

503 Art. 7:404 BW bepaalt dat als een opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdracht-
nemer of in zijn dienst een beroep of bedrijf uitoefent, die persoon de opdracht moet uitvoeren, behalve 
voor zover uit de opdracht anders voortvloeit. Voor een tekortkoming in de uitvoering is de persoon 
naast de opdrachtnemer aansprakelijk; Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/122.

504 De toepasselijkheid van art. 7:404 BW kan worden uitgesloten. Advocaten- en notarissenkantoren die 
algemene voorwaarden gebruiken, hebben dat daarin doorgaans gedaan. De uitsluiting kan echter ook 
rechtstreeks, zonder tussenkomst van algemene voorwaarden, in een opinion worden opgenomen. Vgl. 
over de totstandkoming van de overeenkomst die een dergelijke uitsluiting is, de uiteenzetting omtrent 
toepasselijkverklaring op een opinion van algemene voorwaarden in nr. 109 e.v.
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denkbaar; zie hierna. Een andere benadering is de opinionontvanger-cliënt in zijn ver-
houding tot de ondertekenaar te beschouwen als diens cliënt. In die benadering stuit 
onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid af op de (aan te nemen) regel dat een opiniongever 
die tekortschiet in de zorg van een goed opiniongever jegens zijn cliënt alleen aansprake-
lijk is uit onrechtmatige daad als bijkomende omstandigheden meebrengen dat het tekort 
aan zorg, de overeenkomst weggedacht, op zichzelf onrechtmatig is; vgl. nr. 124. Omdat 
de ondertekenaar de opinion uitsluitend ondertekent ter uitvoering van de overeenkomst 
tussen de opiniongever en de cliënt, ligt de tweede benadering het meest voor de hand; vgl. 
ook de opmerkingen over toerekening hierna, die ook hier opgaan.505 Als de opinion een 
third party opinion is, is de vraag of de ondertekenaar voor tekortschietende zorg bij het 
geven van de opinion naast dat kantoor aansprakelijk is, een vraag van toerekening. Een 
benadering is dat de ondertekenaar door de opinion te ondertekenen het daarin besloten 
oordeel voor zijn rekening neemt. In die benadering moet, als in de zorg van een goed 
opiniongever is tekortgeschoten, de tekortkoming aan de ondertekenaar worden toegere-
kend. De tekortkoming is daarmee een onrechtmatige daad van de ondertekenaar waar-
voor deze aansprakelijk is; zie nr.  116. Een andere benadering is dat de ondertekenaar 
door de  opinion te ondertekenen niet meer doet dan de opinionontvanger de geruststel-
ling bieden dat de opinion uitgaat van de opiniongever. In die benadering is er geen aan-
leiding om de ondertekenaar zelfstandig een onrechtmatige daad aan te wrijven. In de 
praktijk bepalen de naam en statuur van het kantoor dat de opinion geeft en niet de naam 

505 Als, in de eerste benadering, de ondertekenaar aansprakelijk zou zijn uit onrechtmatige daad, zal een 
uitsluiting van de aansprakelijkheid van de ondertekenaar uit art. 7:404 BW (zie noot 504) al snel zo 
moeten worden uitgelegd dat zij ook de aansprakelijkheid van de ondertekenaar uit onrechtmatige 
daad uitsluit. 
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en statuur van de ondertekenaar of de opinionontvanger de opiniongever aanvaardbaar 
vindt. Tegen die achtergrond spreekt de tweede benadering meer aan.506, 507, 508, 509

301. Aansprakelijkheid opiniongever-bedrijfsjurist. Bedrijfsjuristen geven in de praktijk 
slechts third party opinions, dus aan een ander dan het bedrijf waarvoor zij werkzaam 
zijn; zie nr. 122. Een bedrijfsjurist die op eigen naam een third party opinion geeft, en dus 
zelf opiniongever is (zie nr. 4), is voor tekortschietende zorg bij het geven van de opinion 
zelf aansprakelijk.510, 511 Het komt echter voor dat een bedrijfsjurist een opinion geeft in 
naam van het bedrijf waar hij werkzaam is.512 In dat geval is (als het bedrijf een rechts-
persoon is) het bedrijf voor tekortschietende zorg bij het geven van de opinion aanspra-
kelijk omdat het geven van de opinion in het maatschappelijk verkeer als gedraging van 
het bedrijf heeft te gelden; vgl. nr.  298.513 Een vraag is of de bedrijfsjurist in dat geval 

506 De advocaat of notaris is aansprakelijk als hij heeft gehandeld met een op hem persoonlijk rustende 
zorgvuldigheidsverplichting; vgl. HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5881, NJ 2013/302 en 
ook HR 12 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5774, NJ 2000, 440. Een duidelijke norm aan de hand 
waarvan kan worden bepaald wanneer een dergelijke zorgvuldigheidsverplichting bestaat, ontbreekt 
echter. Vgl. over de materie Asser/Van der Grinten & Kortmann 2-I 2004/155, Asser/Hartkamp & 
Sieburgh 6-IV2015 334-335 en 2015/Asser/Kroeze 2-I 2015/99 e.v. en de daar aangehaalde literatuur en 
jurisprudentie. 

507 De vraag naar de aansprakelijkheid van een advocaat of notaris die handelt in naam van een kan-
toor is opgekomen toen advocaten en notarissen ertoe overgingen hun praktijk te voeren in de vorm 
van een rechtspersoon; vgl. noot 46. Aanvankelijk bepaalde de Verordening op de praktijkvennoot-
schap dat een advocaat die zijn praktijk voerde in het verband van een NV of BV persoonlijke aan-
sprakelijkheid moest aanvaarden voor de verplichtingen van de NV of BV die op hem zouden hebben 
gerust als de NV of BV ontbrak. Die bepaling is in 1997 geschrapt. Vgl. over de vraag Michiels van 
Kessenich-Hoogendam 1995, p. 61 (advocaat of notaris blijft aansprakelijkheid), Brunner, AA 1995, 
p. 938 (advocaat of notaris blijft aansprakelijkheid) Arisz, TVVS 1998, p. 289 (advocaat of nota-
ris niet aansprakelijk jegens de cliënt, wel jegens derden) en Van Andel & Rutten in hun noot onder 
HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5881, JOR 2013/40 (ook in NJ 2013/302) (advocaat of nota-
ris blijft aansprakelijkheid). 

508 De mogelijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan in de opinion worden uitgesloten. Vgl. 
over de totstandkoming van de overeenkomst die een dergelijke uitsluiting is, de uiteenzetting omtrent 
toepasselijkverklaring op een opinion van algemene voorwaarden in nr. 109 e.v.

509 Het is niet uitgesloten dat de opinionontvanger onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid van de onder-
tekenaar niet slechts kan gronden op Nederlands recht, maar mede op buitenlands recht. Denkbaar 
is dat dat recht uitsluiting van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad niet toelaat. Daarmee zal de 
ondertekenaar moeten leven; vgl. nr. 71. Vgl. over het recht dat toepasselijk is op onrechtmatige daad 
nr. 69 e.v. 

510 Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 138, die stelt dat het geven van een opinion door een bedrijfsjurist 
op grond van de regels omtrent onrechtmatigedaadaansprakelijkheid voor ondergeschikten (art. 6:170 
BW) altijd moet worden toegerekend aan het betrokken bedrijf en suggereert dat de aansprakelijk-
heid van de bedrijfsjurist zelf daarmee is uitgesloten. Vgl. ook noot 38. Nijnens’ suggestie miskent dat 
onrechtmatigedaadaansprakelijkheid voor ondergeschikten alleen kan bestaan als de ondergeschikte 
een toerekenbare onrechtmatige daad heeft gepleegd. Voor die daad is hij aansprakelijk (als aan de 
overige voorwaarden voor aansprakelijkheid is voldaan). 

511 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 37 en 99.
512 Zie echter noot 39. 
513 Als de bedrijfsjurist door het geven van de opinion zelf een onrechtmatige daad pleegt en, zoals meestal 

het geval is, voor het betrokken bedrijf werkt op grond van een arbeidsovereenkomst, is het bedrijf 
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ook zelf aansprakelijk is. Als de bedrijfsjurist advocaat is, is de analyse in nr. 299 van toe-
passing.514 Is de bedrijfsjurist geen advocaat, dan ligt het niet voor de hand hem met aan-
sprakelijkheid te belasten. De regel dat het niet in acht nemen van de zorg van een redelijk 
bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onrechtmatig is, geldt voor beroepsbeoefena-
ren. Bij “beroepsbeoefenaren” is in dit verband te denken aan deskundigen die hun des-
kundigheid ten dienste stellen van derden, in het algemeen tegen betaling. Voorbeelden 
zijn artsen, advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants.515 Een bedrijfsjurist 
oefent weliswaar een beroep uit, maar is geen beroepsbeoefenaar in deze zin.516

302. Hoofdelijkheid. Als de opiniongever en ondertekenaar van de opinion naast elkaar 
aansprakelijk zijn, zijn zij hoofdelijk verbonden (art. 6:99 BW).517

303. Aansprakelijkheid voor schade door gebrekkige opinion. Als de opinion gebrek-
kig is, is de opiniongever in het algemeen aansprakelijk voor door het gebrek veroor-
zaakte schade. Schade kan optreden omdat een in de opinion gegeven oordeel onjuist is 
of omdat de opinion onduidelijk is.

304. Gebrekkige opinion – onjuiste opinion – onduidelijke opinion. Zie over de vraag wan-
neer een opinion een “onduidelijke opinion” heet nr. 275. In dit boek heet een opinion een 
“onjuiste opinion” als een daarin gegeven oordeel niet overeenstemt met de werkelijkheid. 
Een opinion is aldus onjuist als de werkelijkheid anders is dan een daarin neergelegd oor-
deel, uitgelegd op de in nr. 288 e.v. beschreven wijze, bevestigt.518 Zo is een incorporation 
opinion die bevestigt dat de opinionvennootschap is opgericht, onjuist als oprichting niet 
heeft plaatsgevonden omdat de oprichtingsakte niet door een notaris is ondertekend; vgl. 
nr. 495. In dit boek heet een opinion een “gebrekkige opinion” als de opiniongever bij het 

voor de opinion aansprakelijk overeenkomstig de regels voor aansprakelijkheid voor ondergeschikten 
(art. 6:170 BW); vgl. Nijnens 1996, p. 138. De bedrijfsjurist kan werken op grond van een andere over-
eenkomst, bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht; zie noot 214. In dat geval zal, als de bedrijfs-
jurist door het geven van de opinion zelf een onrechtmatige daad pleegt, op het bedrijf doorgaans de 
aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten rusten (art. 6:171 BW). Zie over de vraag of een bedrijfs-
jurist door het geven van een opinion zelf een onrechtmatige daad pleegt nr. 301.

514 Vgl. noot 182.
515 Vgl. Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 3 e.v. 
516 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 37, suggereren dat naar Amerikaans recht een bedrijfsjurist altijd 

aansprakelijk is voor gebreken in een door hem gegeven opinion. 
517 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013/133. Zie ten aanzien van samenlopende aansprakelijkheid 

als gevolg van de toepasselijkheid van de regels omtrent onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid voor 
ondergeschikten en niet-ondergeschikten (art. 6:170 en 6:171 BW) ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 
6-IV 2015/172. 

518 In een opinion past de opiniongever het recht toe op de feiten; vgl. nr.  20 en 28. Een opinion kan 
onjuist zijn omdat het recht anders is dan de opiniongever heeft geoordeeld of omdat de feiten waarop 
het recht is toegepast anders zijn dan de opiniongever heeft verondersteld. Vgl. Field & Smith 1 2014, 
p. 97: “Closing opinions can be wrong, because they fail to interpret the law correctly. They are much 
more likely to be wrong, however, because the facts relied upon in giving the opinion turn out not to be 
correct.”
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geven van zijn opinion niet de zorg van een goed opiniongever heeft betracht. Een  opinion 
is daarmee gebrekkig als de opiniongever geen zorgvuldig onderzoek heeft gedaan, zijn 
oordeel onzorgvuldig heeft gevormd, of zijn oordeel onzorgvuldig in de opinion heeft 
vastgelegd. Zo is een incorporation opinion gebrekkig als de opiniongever de akte van 
oprichting niet heeft bestudeerd. Een onduidelijke opinion is niet gegeven met de zorg van 
een goed opiniongever en daarmee naar haar aard gebrekkig; vgl. nr. 275. Een onjuiste opi-
nion kan gebrekkig zijn, maar noodzakelijk is dat niet.519 Zo is de incorporation  opinion 
in het hiervoor als eerste gegeven voorbeeld onjuist maar niet gebrekkig; de opiniongever 
hoeft niet na te gaan of de oprichtingsakte door een notaris is ondertekend; zie nr. 500. 
Omgekeerd kan een gebrekkige opinion desondanks juist zijn. Zo is de incorporation opi-
nion in het hiervoor als tweede gegeven voorbeeld gebrekkig, maar als er een voldoende 
akte van oprichting is, niet onjuist.520

305. Aansprakelijkheid. Als een opinion onjuist is, kan de opinionontvanger schade lijden. 
Als de opinion gebrekkig is, kan de opiniongever voor die schade aansprakelijk zijn.521, 522 

519 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 15 en 104-106: “As an expression of professional judgment, 
the legal conclusions expressed in an […] opinion may turn out to be wrong. That does not necessarily 
mean, however, that the opinion giver will be liable. Liability requires a failure by the lawyers who 
prepared the opinion to exercise due care. A legal opinion is not a guarantee that the legal conclusions 
it expresses, if later tested in court, will prove to be correct.” In dezelfde richting Tribar 1998, § 1.2(a), 
en Legal Opinion Principles 1998, nr. I.D. Zo ook London Report 2011, § 32: “The views contained in an 
opinion letter are expressions of professional judgment on the legal issues addressed and not guaran-
tees that a court will necessarily reach any particular decision. The provider of an opinion letter may be 
liable to the addressee if the opinion is negligently given, but is not necessarily negligent merely because 
an opinion proves to be at variance with a decision ultimately reached by a court at a later date.”

520 Waar de grens tussen een onduidelijke opinion en een onjuiste opinion moet worden getrokken, kan 
afhangen van de uitleg die aan de opinion wordt gegeven. Zo kan, als een opiniongever niet is nagegaan 
of een schriftelijk bestuursbesluit door alle bestuurders is ondertekend en hij, als ondertekening blijkt 
niet te zijn geschied, zich verschuilt achter de in zijn opinion opgenomen assumption dat alle besluiten 
geldig zijn genomen, de opinion onjuist of onduidelijk is al naar gelang de uitleg die aan die assumption 
wordt gegeven. Als de assumption zo wordt uitgelegd dat zij alleen ziet op geldigheidsvereisten die de 
opiniongever binnen de grenzen van zijn zorgplicht niet onder de loep hoeft te nemen (vgl. nr. 604), is 
de opinion onjuist omdat het daarin opgenomen oordeel (alle besluiten zijn genomen) niet overeen-
stemt met de werkelijkheid (het bestuursbesluit is niet genomen). Als de assumption zo wordt uitgelegd 
dat zij op alle geldigheidsvereisten ziet, is de opinion onduidelijk omdat zij de opinionontvanger niet 
ondubbelzinnig wijst op het feit dat de opiniongever onderzoek dat een goed opiniongever zou doen 
(nagaan of het bestuursbesluit door alle bestuurders is ondertekend; zie nr. 595) achterwege heeft gela-
ten; vgl. nr. 286. Over de vraag welke uitleg de juiste is, kan worden getwist. 

521 De enkele onjuistheid maakt de opiniongever niet aansprakelijk. De maatstaf waaraan het werk van 
de opiniongever wordt gemeten is de mate van zorg die hij moet betrachten, niet de uitkomst daarvan; 
vgl. nr. 116 en 123. Een enkele gebrekkigheid, die er niet toe leidt dat de opinion onjuist is, zal bij de 
opinionontvanger niet tot schade leiden. Aansprakelijkheid van de opiniongever voor een gebrekkige 
maar juiste opinion komt aldus niet aan de orde.

522 Het is denkbaar dat een opiniongever weigert een door hem aanvankelijk toegezegde opinion te geven. 
Als de opinion een client opinion is, bepaalt de overeenkomst van opdracht tussen de opiniongever 
en zijn cliënt of die weigering tot aansprakelijkheid van de opiniongever kan leiden. Als de opinion 
een third party opinion is, geldt in de verhouding tussen de opiniongever en zijn cliënt hetzelfde. 
Jegens de opinionontvanger zal de opiniongever slechts in uitzonderlijke gevallen aansprakelijk 
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Een uitvoerige analyse van de vragen waartoe een aansprakelijkstelling aanleiding kan 
geven, gaat het bestek van dit boek te buiten.523 De hoofdregel is dat aansprakelijkheid 
er is als (a) de opiniongever de opinion niet heeft gegeven met inachtneming van de zorg 
van een goed opiniongever, (b) de schending van de zorgplicht aan hem kan worden toe-
gerekend, en (c) de schade door de schending van de zorgplicht is veroorzaakt (art. 6:74 
lid 1 BW en art. 6:162 lid 1 BW). Wordt de aansprakelijkheid gegrond op onrechtmatige 
daad, dan is tevens vereist dat (d) de zorgplicht strekte tot bescherming tegen de schade 
die de opinionontvanger heeft geleden (art. 6:163 BW). De bewijslast in verband met de 
aansprakelijkheid wordt verdeeld volgens de hoofdregel dat wie stelt, bewijst (art. 150 Rv). 
Het is daarmee in beginsel aan de opinionontvanger te bewijzen dat de opiniongever de 
zorg van een goed opiniongever heeft geschonden – het element onder (a). Het is niet 
voldoende dat hij bewijst dat dat wat hij in de opinion heeft gelezen, niet spoort met de 
werkelijkheid. Hij zal moeten bewijzen dat de opiniongever, had hij de zorg van een goed 
opiniongever in acht genomen, een andere opinion zou hebben gegeven.524 In een voor-
beeld: als de opiniongever die een validly signed opinion heeft gegeven die zegt dat de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in naam van de opinionvennootschap geldig 
is ondertekend, en geldige ondertekening achteraf blijkt niet te hebben plaatsgevonden 
omdat de volmacht van de ondertekenaar was ingetrokken, kan de opinionontvanger er 
niet mee volstaan te bewijzen dat geldige ondertekening heeft ontbroken, maar moet hij 
ook bewijzen dat de opiniongever, handelend met de zorg van een goed opiniongever, 
had moeten ontdekken dat een voldoende volmacht ontbrak; vgl. nr. 658.525 Op wie de 
bewijslast van de toe rekenbaarheid van de schending van de zorgplicht rust, verschilt. 
Voor zover de aansprakelijkheid wordt gegrond op onrechtmatige daad, moet de opinion-
ontvanger bewijzen dat de schending toerekenbaar is. Voor zover de aansprakelijkheid 
wordt gebouwd op overeenkomst, moet de opiniongever bewijzen dat de schending niet 
aan hem kan worden toegerekend. Dat een schending niet aan de opiniongever kan wor-
den toegerekend, is echter moeilijk voorstelbaar. Wat de zorg van een goed opiniongever 
is, wordt bepaald door de omstandigheden van het geval; zie nr. 167. De omstandigheden 
die zouden kunnen meebrengen dat het achterwege laten van een handeling die in het 

zijn. De  opinionontvanger van een third party opinion kan een aanspraak op de opiniongever alleen 
gronden op onrechtmatige daad. Dat een weigering de opinion te geven jegens de opinionontvanger 
onrechtmatig is, ligt weinig voor de hand; vgl. noot 257. 

523 Zie over de aansprakelijkheid naar Amerikaans recht Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 39 e.v., waar 
ook wordt gewezen op een toename door de jaren heen van gerechtelijke procedures over die aanspra-
kelijkheid en, op p. 42, noot 32, wordt toegevoegd: “Indeed, while increasing in numbers, reported 
decisions are only the tip of the iceberg, and in practice most actions against opinion givers are settled 
before a judge is required to deliver a written opinion.” Getalsmatige gegevens over aansprakelijkheid 
van Nederlandse opiongevers – aantallen gevallen en bedragen – ontbreken. 

524 Vgl. Huijgen, in GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.6, en, ten aanzien van de aansprakelijkheid uit 
overeenkomst, Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/205. 

525 Omdat de opiniongever ervan mag uitgaan dat wat op het eerste oog een akte van oprichting lijkt, een 
door een notaris ondertekend geschrift is, zal de opinionontvanger in dat bewijs in het algemeen niet 
slagen; vgl. nr. 257.
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algemeen tot de zorg van een goed opiniongever wordt gerekend, niet aan de opiniongever 
kan worden toegerekend, moeten dus worden betrokken in de bepaling of de opinion-
gever zijn zorgplicht heeft geschonden. Zo gaat de vraag of het achterwege laten van de 
handeling aan de opiniongever kan worden toegerekend, op in de vraag of dat achterwege 
laten onrechtmatig is.526 De vraag op wie de bewijslast van de toerekenbaarheid rust, is 
daarmee zonder veel praktisch belang.527 De opinionontvanger moet ook bewijzen dat de 
schade die hij heeft geleden is veroorzaakt doordat de opiniongever zijn zorgplicht heeft 
geschonden – het element onder (c) (art. 150 Rv). Zie over dat oorzakelijk verband ook 
nr. 137. De bewijslast ten aanzien van de vraag of de zorgplicht strekt tot bescherming 
tegen de schade die de opinionontvanger heeft geleden – het element onder (d) – berust bij 
de opiniongever (art. 150 Rv.). Omdat de zorgplicht van de opiniongever een plicht jegens 
de opinionontvanger is (en niet een in het algemeen geldende plicht), strekt de plicht ech-
ter naar zijn aard tot bescherming van diens belang en de door hem mogelijk geleden 
schade.528

306. Bewijsnood. Voor zover de bewijslast op de opinionontvanger rust, kan hij in bewijs-
nood raken. Wat de opiniongever ter kwijting van zijn zorgplicht wel en niet heeft gedaan, 
is voor de opinionontvanger doorgaans maar beperkt vast te stellen. De bewijsnood kan 
onder omstandigheden worden verlicht, in het bijzonder doordat van de opiniongever 
wordt verlangd dat hij uiteenzet, wat hij heeft gedaan om aan zijn zorgplicht te voldoen.529 
Het bewijs dat die handelingen onvoldoende zijn om aan de zorg van een goed opinion-
gever te voldoen, berust echter onveranderd bij de opinionontvanger. Mocht de opinion-
ontvanger betwisten dat de handelingen zijn verricht, dan geldt hetzelfde voor het bewijs 
op dat punt.

526 Vgl. Giesen 1999, p. 85-86, die stelt dat schuld “veelal” besloten zal liggen in de onrechtmatigheid. Vgl. 
ook Michiels van Kessenich-Hoogendam 1995, p. 10-11. 

527 Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid dat het achterwege laten van een in het algemeen vereiste han-
deling een rechtvaardigingsgrond bestaat (vgl. art. 6:162 lid 2 BW). Ook de omstandigheden die een 
rechtvaardigingsgrond kunnen opleveren, moeten worden meegewogen bij de bepaling of de opinion-
gever zijn zorgplicht heeft geschonden. 

528 Vgl. noot 165.
529 Vgl. Huijgen, in GS Onrechtmatige daad, aant. VI.1.6, en, ten aanzien van de aansprakelijkheid uit 

overeenkomst, Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/205.
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