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3 De voorbereiding en afgifte van een 
opinion

3.1 Opinioncommissie en modelopinions

307. Opinioncommissie – modelopinions. Advocaten- en notarissenkantoren die 
met een zekere regelmaat opinions geven, plegen een opinioncommissie te hebben. De 
commissie is meestal verantwoordelijk voor het bijhouden van het bestand met model-
opinions, waarover dergelijke kantoren beschikken. Met het oog op het beperken van 
aansprakelijkheidsrisico’s is het gebruik van modelopinions aan te raden.

308. Opinions impliceren risico’s. Het geven van een opinion is niet vrij van risico’s. Een 
opiniongever moet voldoende kennis hebben van de rechtsgebieden waarover de opinion 
zich uitstrekt. Dat kunnen er vele zijn. In de meeste gevallen roept een opinion ten min-
ste vragen op van rechtspersonenrecht, internationaal privaatrecht, vermogensrecht en 
procesrecht. De opiniongever moet voorts bekend zijn met de opinionpraktijk. Hij moet 
weten wat de opinion betekent en welk onderzoek hij met het oog op de opinion ten min-
ste moet doen; vgl. nr. 182. Voor de voorbereiding van een opinion is vaak weinig tijd. 
Wil een opiniongever zijn opinions verantwoord geven, dan moet hij zijn opinionpraktijk 
daarom goed hebben georganiseerd.

309. Modelopinions. Onderdeel van een goede organisatie is standaardisatie. De meeste 
kantoren die vaker opinions geven, hebben een opinionmodellenbestand. Dat kan bestaan 
uit een handvol modelopinions, maar kan ook vele tientallen modellen omvatten, die 
geschikt zijn voor allerlei situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen. Verantwoord 
opinions geven zonder fatsoenlijk opinionmodellenbestand is eigenlijk niet mogelijk.530 
Een model is geen panacee tegen fouten: een model is naar zijn aard geschreven voor een 
prototypisch geval, en het geval waarop de opinion ziet kan daarvan afwijken. Een model, 
mits goed gebruikt, voorkomt in de meeste gevallen echter wel dat fouten worden gemaakt 
die eenvoudig te vermijden waren.

310. Opinioncommissie. Om standaardisatie te bevorderen en overigens advocaten en 
notarissen die opinions voorbereiden tot steun te zijn, hebben de meeste kantoren die 
opinions geven voorts een opinioncommissie.531 De opinioncommissie zal tot taak 

530 Vgl. Nijnens 1996, p. 34 en Hoevers 2011, p. 290.
531 In de Verenigde Staten hebben de meeste grote advocatenkantoren een opinioncommissie; de taken 

van de commissie verschillen van kantoor tot kantoor. Field & Smith 3 2014, p. 2 en 4, waar als moge-
lijke taken worden genoemd: “Educational activities”, waaronder het beschikbaar maken van “forms of 
opinions and educational materials”, “Hotlines”, die kunnen worden geraadpleegd voor “last-minute 
opinion problems”, “Second-Attorney Review” (vgl. nr.  393) en “Reviewing the unusual opinion”. 
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 hebben  het kantoorbeleid rond opinions vast te stellen. Dat beleid kan zien op vragen 
die de verhouding tussen de opiniongever en de opinionontvanger raken, bijvoorbeeld de 
vraag of in de opinion een verwijzing naar algemene voorwaarden of een aansprakelijk-
heidsbeperking wordt opgenomen; vgl. nr. 109 e.v. Het beleid kan ook betrekking hebben 
op inhoudelijke vragen waartoe de verschillende opinionparagrafen aanleiding kunnen 
geven: is het nodig over deze of gene kwestie een assumption of qualification op te nemen; 
vgl. nr. 224 e.v. In het verlengde van haar beleidsvormende taak zal de commissie vaak de 
opinionmodellen vaststellen, en handleidingen voor het gebruik daarvan. Op sommige 
kantoren vergen afwijkingen van de modellen goedkeuring van de opinioncommissie, en 
moeten ingewikkelde opinions aan de commissie worden voorgelegd.

311. Bestand opinions andere opiniongevers. Naast een eigen opinionmodellenbestand 
hebben advocaten- en notarissenkantoren – ook buitenlandse – vaak ook een bestand 
van opinions die zij van andere opiniongevers hebben ontvangen.532 Nieuw ontvangen 
concept-opinions zullen zij vergelijken met de eerdere opinions van dezelfde opinion-
gever in het bestand.533 Als er geen verschillen zijn, wordt het concept vaak zonder veel 
opmerkingen aanvaard. Zijn er wel verschillen, dan gaan alarmbellen af. Deze aanpak 
is ontegen zeggelijk efficiënt. Hij voortkomt dat onnodig over een concept-opinion moet 
worden gediscussieerd. De aanpak is echter niet vrij van bezwaren. Hij waarborgt slechts 
dat de opinion doet wat zij moet doen (vgl. nr.  191 e.v.) als de opinion in het bestand 
destijds zorgvuldig is bekeken. En hij kan tot ongelukken leiden als het geval waarop de 
opinion ziet, afwijkt van het geval waarop de opinion in het bestand zag, of als de omstan-
digheden waaronder die opinion is afgegeven, inmiddels zijn gewijzigd. Denk in het bij-
zonder aan wijzigingen in het recht, die sinds de afgifte van oude opinions hun beslag 
hebben gekregen. Afwijkingen en gewijzigde omstandigheden kunnen vergen dat meer 
opinionparagrafen worden verlangd, of ook dat assumptions of qualifications die in de 
opinion in het bestand aanvaardbaar waren, niet langer passend zijn. Omgekeerd kunnen 
afwijkingen ertoe nopen dat de opiniongever meer of andere assumptions of qualifica tions 
opneemt, die dan niet op hardnekkig verzet behoren te stuiten omdat zij in de  opinion in 
het bestand ontbraken; vgl. nr. 327.

Field & Smith 3 2014, p. 8, bepleiten dat de opinioncommissie periodiek steeksproefgewijs de kwaltieit 
van door het kantoor gegeven opinions beoordeelt.

532 Aldus ook Nijnens 1996, p. 39.
533 Het betrokken kantoor zal aldus doorgaans handelen in strijd met de relianceparagraaf in de eerdere 

opinions. Een relianceparagraaf bepaalt doorgaans dat het betrokken kantoor de opinion slechts ont-
vangt “in their capacity as the Opinion Addressee’s legal advisers for its entry into the Agreement”; vgl. 
nr. 380 en 382. Gebruik van de opinion in een andere hoedanigheid of voor een ander doel is daarmee 
niet toegestaan.
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3.2 Wie geeft de opinion?

312. Noodzaak verschillende opinions. De opinionontvanger kan vaak niet met één 
 opinion volstaan. In een internationaal geval zijn in de praktijk ten minste vereist 
 opinions over (a) het recht dat de rechtsverhouding beheerst, waarop de opinion ziet, en 
(b) het recht van de opinionvennootschap. In sommige gevallen zijn ook opinions over 
ander recht vereist. Tussen de verschillende opinions zit een onvermijdelijk gat.

313. Noodzaak verschillende opinions. De opinionontvanger vraagt een opinion in de eer-
ste plaats om geruststelling te krijgen dat hij, als de nood aan de man is, de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet jegens de opinionvennootschap in rechte kan afdwingen; zie 
nr. 205. Een opinion biedt die geruststelling slechts als zij ziet op het recht dat zal worden 
toegepast door de rechter die over de afdwingbaarheid van de betrokken rechtsverhou-
ding moet oordelen. De opinionontvanger wordt aldus voor twee vragen gesteld. De eerste 
vraag is aan welke rechter of rechters de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding zal of 
kan worden voorgelegd. De tweede vraag is welk recht die rechter, of elk van die rechters, 
voor zijn oordeel omtrent de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding zal toepassen. In 
de praktijk is de rechter die over de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding oordeelt 
meestal de rechter van het land van het recht dat de rechtsverhouding beheerst of de rech-
ter van het land van de opinionvennootschap. Omdat de rechter van het land van het recht 
van de rechtsverhouding verstand heeft van dat recht, bevat de rechtsverhouding door-
gaans een forumkeuze voor die rechter. Als de opinionontvanger verhaal moet nemen, 
zal hij dat echter meestal moeten in het land van de opinionvennootschap. Het interna-
tionaal privaatrecht van de rechters zal voor vragen van rechtspersonenrecht – bestaat 
de  opinionvennootschap, mag zij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, aangaan, 
heeft zij dat geldig gedaan? – meestal wel verwijzen naar het recht van de opinionven-
nootschap (vgl. art. 10:118 en 10:119 BW; elke rechter zal echter zijn eigen internationaal 
privaatrecht toepassen). Verbintenisrechtelijke vragen zullen in beginsel moeten worden 
beantwoord naar het recht van de betrokken rechtsverhouding, zij het dat het recht van 
de opinionvennootschap soms roet in het eten kan gooien; zie nr. 688 e.v. en 733 e.v. Of 
een beslissing van de rechter van het land van het recht van de rechtsverhouding in het 
land van de opinionvennootschap ten uitvoer kan worden gelegd, is een vraag van het 
recht van het laatste land. De opinionontvanger zal daarom doorgaans ten minste een 
opinion verlangen over het recht van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en een 
over het recht van de opinionvennootschap. In sommige gevallen zal een rechter ander 
recht moeten toepassen, of kan een andere rechter in het spel komen. Te denken is aan 
een geval waarin zekerheid is gevestigd op goederen die zich bevinden in een derde land. 
De afdwingbaarheid van die zekerheid zal, onder toepasselijk internationaal privaatrecht, 
meestal worden beheerst door het recht van het derde land (vgl. de conflictregels in titel 
10 van boek 10 BW) en uitwinning van de zekerheid zal vaak daar, onder toezicht van de 
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rechter ter plaatse, moeten geschieden. In dergelijke gevallen kan de opinionontvanger er 
wijs aan doen ook over het recht van het betrokken derde land een opinion te verlangen.534

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

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

534 Vgl. over een en ander Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 15 e.v. 
535 Vgl. Ryan, in: Sterba, p. 11-64/66 en Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 167-168.
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gekozen, wordt overwegend bepaald door het gebruik. Dat gebruik verschilt van land tot 
land en van praktijk tot praktijk.

316. Driehoeksverhouding bij third party opinion. Zie over de driehoeksverhouding tus-
sen de opiniongever die een third party opinion geeft, de opinionontvanger en de cliënt 
van de opiniongever nr. 151.

317. Praktijk buiten Nederland. In de Amerikaanse praktijk is de hoofdregel dat de 
 opinion wordt gegeven door de advocaat van de wederpartij van de opinionontvanger.536 
Een uitzondering geldt voor aanbieding van effecten: daarover worden doorgaans twee 
 opinions verlangd: een van de advocaat van de opinionontvanger – lees: het banken-
syndicaat dat de aanbieding begeleidt – en een van de advocaat van de wederpartij van 
de opinion ontvanger – lees: de opinionvennootschap die de effecten uitgeeft.537, 538 In de 
Engelse praktijk is de hoofdregel omgekeerd; daar wordt de opinion doorgaans gegeven 
door de advocaat van de opinionontvanger; vgl. daarover nr.  141.539 Op beide hoofd-
regels bestaan uitzonderingen. Het gebruik in andere landen dan de Verenigde Staten en 
Engeland verschilt en is soms ook minder vastomlijnd.

318. Praktijk in Nederland. De Nederlandse aanpak is flexibel. Waar een Nederlandse 
opiniongever een opinion moet geven in een buitenlandse zaak, zal hij de betrokken bui-
tenlandse praktijk volgen.540 In de Nederlandse bancaire financieringspraktijk wordt de 
opinion in navolging van de Engelse praktijk in de meeste gevallen gegeven door de advo-
caat van de financier of financiers.541 Als rechtsverhoudingen waarbij de financiers geen 

536 Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 42-43. Een reden is dat de advocaat van de wederpartij van de opinion-
ontvanger “is usually more familiar with the issues covered by the opinion”; een andere dat de 
 opinionontvanger “wish[es] to be assured that the lawyers for all parties to the transaction have spotted 
and considered the same legal issues and have reached the same conclusions about such issues”; Ryan, 
in: Sterba, p. 11-8/9.

537 Vgl. Roe, in: Sterba, p. 6-5 e.v. en 6-25 e.v.
538 Nijnens 1996, p. 126, beveelt aan dat een Nederlandse koper van een buitenlandse onderneming een 

opinion verlangt van de juridisch adviseur van de verkoper en van zijn eigen advocaat.
539 Vgl. London Report 2011, § 11 e.v. en 26 e.v., en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941.
540 Vgl. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941.
541 Dat in de Nederlandse bancaire financieringspraktijk in navolging van de Engelse praktijk de opinion 

meestal wordt gegeven door de advocaat van de opinionontvanger – de betrokken bank of het betrok-
ken bankensyndicaat – is niet in de laatste plaats omdat banken daarop staan. Zij nemen slechts zelden 
genoegen met een opinion van de advocaat van de opinionvennootschap. Waarom dat zo is, is niet 
erg duidelijk. Aan een opinion van de advocaat van de opinionvennootschap en een opinion van de 
advocaat van de opinionontvanger worden in beginsel dezelfde eisen gesteld; vgl. nr.  186 e.v. maar 
zie ook nr. 190. Zo beschouwd zijn beide opinions evenveel waard. Er kan hooguit verschil zijn in de 
mate waarin opiniongevers de zorg waarmee zij hun opinions moeten omkleden, daadwerkelijk in acht 
nemen. Op dat punt zou een bank meer vertrouwen in zijn eigen advocaat kunnen hebben. Vgl. Gruson, 
Hutter & Kutschera 2003, p. 13. Daartegenover staat dat een bank behoefte kan hebben aan advies over 
de vraag of de opinion zijn belang voldoende dient. Als de opinion wordt gegeven door de advocaat van 
de bank, zal dat advies van die advocaat moeten komen. Die advocaat moet aldus over de kwaliteit van 
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partij zijn wezenlijk zijn voor de transactie – denk aan projectfinancieringen en secu-
ritisations – is niet ongebruikelijk dat de advocaat van de financiers een opinion over 
de financieringsdocumentatie geeft en de advocaat van de opinionvennootschap een 
 opinion over de overige documentatie waarover financiers een opinion willen ontvangen. 
Opinions over aanbieding van effecten – aandelen of obligaties – worden in navolging van 
het internationale gebruik doorgaans gegeven door beide betrokken advocaten: die van de 
uitgevende instelling en die van het bankensyndicaat.542 In de fusie- en overnamepraktijk 
worden – in die praktijk meer zeldzame – opinions meestal gegeven door de advocaat van 
de wederpartij van de opinionontvanger.543

319. Splitsing opinion tussen advocaat cliënt en advocaat wederpartij. Het is geen onwrik-
baar gegeven dat een verlangde opinion door de ene of de andere advocaat wordt gegeven. 
Het is denkbaar dat de opinion wordt gesplitst. In de praktijk heeft de advocaat van de 
opinionontvanger vaak de overeenkomst of akte gemaakt waarin de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, is neergelegd. Het is zijn taak geweest die rechtsverhouding zo 
in te kleden, dat zij afdwingbaar is. Zo beschouwd is er wat voor te zeggen dat hij de 
verlangde enforceability opinions geeft. De advocaat van de opinionvennootschap heeft 
meestal tot taak gehad ervoor te zorgen dat de opinionvennootschap alle stappen heeft 
gezet die nodig zijn om de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig aan te gaan. 
Dat pleit ervoor dat hij de capacity opinions geeft. Deze aanpak komt in de praktijk dan 
ook wel voor. Wie in dat geval de diligence opinions geeft, is niet op voorhand te zeggen. 
Voor zover de no violation of law opinion ziet op strijd met de statuten (of vergelijkbare 
regeling) van de opinionvennootschap, ligt zij dicht aan tegen de capacity opinions, in het 
bijzonder de corporate power opinion en de corporate action opinion. Voor zover de no 
violation of law opinion ziet op strijd met de wet, ligt zij in de sfeer van de opinionven-
nootschap, maar voor zover strijd met de wet gevolgen heeft voor de afdwingbaarheid 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, ondersteunt zij de remedies opinion. 
Voor de no licences opinion geldt hetzelfde. De no registration opinion is meestal beperkt 

zijn eigen werk adviseren; vgl. nr. 141. Zo beschouwd is de Amerikaanse praktijk, waarin de opinion 
wordt gegeven door de advocaat van de opinionvennootschap, te verkiezen. De in Nederland gebrui-
kelijke aanpak is ook voor de opinionvennootschap niet zonder bezwaren. In de praktijk is de afgifte 
van de opinion een opschortende voorwaarde voor beschikbaarstelling van de financiering waarop de 
opinion ziet; vgl. nr. 338. Als de opiniongever, al dan niet op instructie van de opinionontvanger-cliënt, 
nalaat de opinion af te geven, komt de financiering dus niet beschikbaar. Op de afgifte van de  opinion 
door de advocaat van de opinionontvanger heeft de opinionvennootschap echter geen beslissende 
greep. Vgl. ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 56, die een third party opinion boven een client opinion 
verkiezen omdat de opinionontvanger “minder schroom [zal] voelen om een vordering (zo mogelijk) 
tegen de advocaat van zijn wederpartij in te stellen, dan tegen zijn eigen advocaat.”

542 Aldus ook Hoevers 2011, p. 289.
543 Nijnens 1996, p. 125, wijst er terecht op dat de opiniongever die een third party opinion geeft, aan-

vaardbaar moet zijn voor de opinionontvanger. Dat vergt dat de opinionontvanger er gerust op is dat de 
opiniongever de voor het geven van de opinion vereiste deskundigheid heeft. In de praktijk is dat zelden 
een probleem. 
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tot registraties die gevolgen hebben voor de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet. In die opzet hoort zij thuis bij de remedies opinion.

320. Transaction counsel. Het komt voor dat in een zaak waarin de Nederlandsrechtelijke 
opinion een relatief gering onderdeel is, één advocaat de opinion geeft als “transaction 
counsel” voor beide partijen. De opinionontvanger en de wederpartij zijn dan beide cliënt 
van de opiniongever; zie nr. 64.

3.3 Overleg over de opinion

321. Overleg. Over de reikwijdte van de opinion kunnen onderhandelingen moeten 
plaatsvinden. Binnen de grenzen van de reikwijdte, kan over de inhoud van de opinion 
discussie moeten plaatsvinden. De discussie moet met professionele welwillendheid 
worden gevoerd.

322. Overleg – reikwijdte opinion. Als eerste stap in de voorbereiding van een opinion, 
moet worden vastgesteld wat de reikwijdte van de opinion zal zijn. Dat vergt dat wordt 
bepaald welke risico’s in de opinion moeten worden geadresseerd. Uit die bepaling vloeit 
voort welke opinionparagrafen in de opinion moeten worden opgenomen; zie nr.  202 
e.v.544 Naarmate de reikwijdte van de opinion groter is, zullen de met het geven van de 
opinion verbonden kosten hoger zijn. Als die kosten worden gedragen door de opinion-
ontvanger, kan hij zelfstandig bepalen wat de reikwijdte moet zijn; zie echter nr. 326 e.v. 
Als de kosten worden gedragen door de opinionvennootschap, kunnen over de reikwijdte 
onderhandelingen vereist zijn; vgl. nr. 203.

323. Overleg – inhoud opinion. Is de reikwijdte van de opinion vastgesteld, dan zal de 
opiniongever de opinionontvanger een concept voor de opinion verstrekken; zie nr. 331 
e.v. Over dat concept kan overleg moeten plaatsvinden. Dat overleg wordt vaak aangeduid 
als “onderhandelingen”. Voor zover het overleg ziet op de contractuele bepalingen in de 
opinion – rechts- en forumkeuze, mogelijke toepasselijkverklaring van algemene voor-
waarden, relianceparagraaf; zie nr. 214 – is die aanduiding terecht. Voor zover het overleg 
de vraag betreft of bepaalde opinionparagrafen wel of niet moeten worden opgenomen, 
is de aanduiding vaak verdedigbaar. Waar het overleg ziet op de inhoud van het oordeel 
van de opiniongever, is de aanduiding echter ongelukkig. Dat oordeel is het deskundig 
oordeel van de opiniongever. Over een deskundig oordeel is debat mogelijk, maar het is 

544 Nijnens 1996, p. 142, stelt dat geen opinionparagrafen mogen worden opgenomen waarom de opinion-
ontvanger niet heeft gevraagd. Ook Nijnens zal echter geen bezwaar hebben tegen het opnemen van 
opinionparagrafen die besloten liggen in opinionparagrafen waarom de opinionontvanger wel heeft 
gevraagd; vgl. nr. 38 e.v.
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niet vatbaar voor onderhandelingen. Van een opiniongever kan niet worden verwacht dat 
hij zijn oordeel aanpast of verzwijgt, louter omdat dat de opinionontvanger beter uitkomt. 
Een juistere aanduiding voor dit overleg is “discussie”.

324. Welwillend overleg. Het overleg over de reikwijdte van de opinion en over het con-
cept, of de opvolgende concepten, kan rechtstreeks tussen de opiniongever en de opinion-
ontvanger worden gevoerd. Als de opinionontvanger wordt bijgestaan door een juridisch 
adviseur, zal het overleg meestal met hem plaatsvinden.545,  546 Alle betrokkenen bij het 
overleg behoren dit met professionele welwillendheid te voeren.547 Bij overleg dat ontaardt 
in getouwtrek is niemand gebaat. De opiniongever hoort daarom oog te hebben voor de 
gerechtvaardigde belangen van de opinionontvanger. De opinionontvanger hoort begrip 
op te brengen voor de mogelijkheden en onmogelijkheden waarmee de opiniongever 
wordt geconfronteerd. Bij het overleg kunnen de betrokkenen zich richten naar de in 325 
e.v. neergelegde uitgangspunten.548

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

545 Nijnens 1996, p. 142, stelt zonder toelichting dat het overleg over de opinion behoort te worden gevoerd 
door de opiniongever en de juridisch adviseur van de opinionontvanger, buiten aanwezigheid van 
hun respectieve cliënten. Hoevers 2011, p. 291, wijst erop dat het overleg met de opiniongever over een 
 opinion in het kader van een beursgang in beginsel wordt gevoerd door de juridisch adviseur van de 
opinionontvanger (als de opiniongever de advocaat van de opinionvennootschap is) of door de juri-
dische afdeling van de “lead manager” – de leidende bank in het bankensyndicaat dat de beursgang 
begeleidt (als de opiniongever de advocaat van dat syndicaat is).

546 Dat geldt ook in de Verenigde Staten; Field & Smith 1 2014, p. 273.
547 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 52 – het overleg over een opinion moet worden gevoerd “in 

good faith” (met de verzuchting in noot 9 dat die “good faith” in de praktijk nog wel eens ontbreekt) 
– en p. 54: “The opinion process is not a game in which one side wins and the other side loses. Nor is a 
closing opinion a bargaining chip in an economic exchange. Rather, the preparation and delivery of a 
closing opinion is an exercise in professionalism in which everyone should wourk together to achieve 
a sensible result.” Vgl. ook, over het overleg in internationale situaties, Ryan, in: Sterba, p. 11-14: “At its 
best, the discussion among lawyers from different countries about the formulation of the legal opinion 
in an international transaction is a joint and professional analysis of the interrelationship of different 
legal systems and different customary practices and the evaluation of the legal risks inherent in the 
transaction. At its worst, these discussions are nothing more than one lawyer trying to bully another 
lawyer into accepting certain formulations because they sound familiar.” Vlg. verder Legal Opinion 
Principles 1998, nr. I.F, Closing Opinion Guidelines, § 3.1, geciteerd in noot 549 en Gruson, Hutter & 
Kutschera 2003, p. 21-22.

548 Nijnens 1996, p. 39, wijst er met juistheid op dat het verstandig kan zijn dat de opinioncompagnon die 
voor de opiniongever optreedt, het overleg laat voeren door een jongere advocaat. 
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326. “Golden Rule” – opiniongever. Een opiniongever behoort niet te weigeren een 
 opinion te geven die hij, handelend met de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk han-
delend vakgenoot (vgl. nr. 123), zelf zou hebben verlangd als hij optrad als advocaat van 
de  opinionontvanger. In de Verenigde Staten wordt deze regel aangeduid als de “Golden 
Rule”. De Golden Rule heeft twee poten.549 Zie over de tweede poot, die geldt voor de 
opinionontvanger, nr. 327. Als de opiniongever een client opinion geeft, brengt de Golden 
Rule mee dat een aanwijzing van de cliënt aan de opiniongever om een opinion te geven 
die hij, handelend voor een opinionontvanger-niet cliënt, zelf zou hebben verlangd, een 
verantwoorde aanwijzing is. Daaraan moet de opiniongever gevolg geven; zie. nr. 147 en 
149. De Golden Rule kan in dat geval ook meebrengen dat de opiniongever uit eigen bewe-
ging een dergelijke opinion moet geven; vgl. nr. 219 e.v. Als de opiniongever een third 
party opinion geeft, kan de opiniongever de Golden Rule in zijn verhouding tot de opi-
nionontvanger echter negeren. De opiniongever hoeft in dat geval alleen die opinions te 
geven, waartoe zijn cliënt hem verplicht; vgl. nr. 151. Zo nodig behoort de opiniongever 
zijn cliënt wel erop te wijzen dat het verlangen van de opinionontvanger, tegen de achter-
grond van de Golden Rule, redelijk is.550

327. “Golden Rule” – opinionontvanger. Als de opiniongever een third party opinion 
geeft, wordt de opinionontvanger meestal bijgestaan door een eigen juridisch adviseur. 
Deze juridisch adviseur hoort ervoor te waken dat van de opiniongever geen opinion 
wordt gevraagd die de juridisch adviseur, handelend met de zorg van een goed opinion-
gever, zelf niet zou hebben gegeven als hij de opiniongever was.551 Dit is de tweede poot 
van de in nr.  326 besproken “Golden Rule”.552 Zo nodig moet de juridisch adviseur de 
 opinionontvanger – zijn cliënt – dienovereenkomstig adviseren. Heeft de opinionontvan-
ger geen juridisch adviseur, of is de opinion een client opinion, dan blijft de Golden Rule 
van toepassing. De opinionontvanger hoort in dat geval geen opinion te vragen die een 
goed opiniongever niet zou hebben gegeven.

549 Closing Opinion Guidelines 2002, § 3.1: “Golden Rule. An opinion giver should not be asked to render 
an opinion that counsel for the opinion recipient would not render if it were the opinion giver and pos-
sessed the requisite expertise. Similarly, an opinion giver should not refuse to render an opinion that 
lawyers experienced in the matters under consideration would commonly render in comparable situati-
ons, assuming that the requested opinion is otherwise consistent with these Guidelines and the opinion 
giver has the requisite expertise and in its professional judgment is able to render the  opinion. Opinion 
givers and counsel for the opinion recipients should be guided by a sense of professionalism and not 
treat opinions simply as if they were terms in a business negotiation.” Vgl. ook Glazer, FitzGibbon & 
Weise 2014, p. 51-52, Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 20-21, en London Report 2011, § 8.

550 Zie over de toepassing van de Golden Rule in internationale situaties London Report 2011, § 60, waar 
wordt betoogd dat die toepassing vergt dat: “the opinion letter should be given by reference to the prac-
tice generally applicable in the jurisdiction whose law is the subject of the opinion. [...] Thus, if a trans-
action includes a loan agreement governed by New York law and a guarantee governed by English law, 
the New York legal opinion would follow the normal practice applicable in New York and the English 
legal opinion would follow the normal practice applicable in England.”

551 Aldus ook Nijnens 1996, p. 141.
552 Zie noot 549.
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328. Geen onmogelijke opinions. De in nr.  327 besproken tweede poot van de “Golden 
Rule” brengt mee dat de opinionontvanger geen opinions mag verlangen die de opinion-
gever meent niet in gemoede te kunnen geven. De opinionontvanger past op dit punt een 
zekere mildheid. Die mildheid geldt zowel de inhoud als de vorm van de opinion.553 De 
mildheid geldt de inhoud omdat recht geen wiskunde is. Over allerlei juridische vragen kan 
door verschillende juristen in gemoede verschillend worden gedacht. De opinion houdt 
het oordeel van de opiniongever, en dat oordeel hoort de opinionontvanger te respecte-
ren. Dat geldt ook als hij het met het oordeel niet eens is. Als dat zo is – meestal omdat de 
 opiniongever op een risico wijst dat naar het oordeel van de opinionontvanger (of zijn juri-
disch adviseur) niet bestaat of geen werkelijke betekenis heeft – kan de opinion ontvanger 
aan de opinion op dat punt schouderophalend voorbij gaan.554 De mildheid geldt de vorm 
omdat een opinion poogt een complexe werkelijkheid in weinig woorden te vatten. De 
doorsnee opiniongever stelt er eer in die weinige woorden zo nauwkeurig mogelijk te kie-
zen.555 De opinion moet zijn bedoelingen precies weergeven. Over de vraag wat de meest 
precieze formulering is, is echter verschil van mening mogelijk. Verschillende opinion-
gevers zullen verschillende accenten leggen. Omdat opinions altijd in het Engels luiden 
(zie nr. 57), kunnen opiniongever en opinionontvanger van mening verschillen over de 
vraag hoe het Nederlandsrechtelijk oordeel in de opinion het best in woorden kan worden 
gevat; vgl. nr. 95. Voor gebruikelijke onderdelen van een opinion is de praktische bete-
kenis van debat op deze punten ondertussen beperkt. Gebruikelijke onderdelen hebben 
overwegend een door het opiniongebruik bepaalde betekenis; zie nr. 178. De formulering 
daarvan legt daarom geen bovenmatig gewicht in de schaal. Zo beschouwd heeft kibbelen 
over de formulering van dergelijke onderdelen geen toegevoegde waarde. Het kost onder-
tussen al snel wel veel geld. Een discussie over de formulering van een ongebruikelijk 
onderdeel – een opinion, een assumption, een qualification – kan wel zin hebben; vgl. 
nr. 275 e.v. Ook daar geldt echter dat van de opiniongever niet kan worden verlangd dat 
hij een formulering kiest die naar zijn oordeel niet weergeeft wat hij bedoelt. Evenmin kan 
van hem worden gevergd dat hij afstapt van de modellen die zijn kantoor voor opinions 
gebruikt: zie nr. 330.556

553 Vgl. London Report 2011, § 37: “While clients may wish to discuss the scope of an opinion letter, its 
contents and language are ultimately a matter for the opinion provider.”

554 Te verlangen dat de opiniongever een oordeel aanpast, terwijl de opinionontvanger dat oordeel deelt of 
er ten minste begrip voor kan opbrengen, is vanzelfsprekend uit den boze. Hier ligt ook een taak voor 
de juridisch adviseur van de opinionontvanger; vgl. nr. 327.

555 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 7, geciteerd in noot 300. 
556 Zie echter Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 10, die als uitgangspunt kiezen dat een opiniongever 

zo veel mogelijk de “requested standardized language” moet gebruiken: “This approach makes it easier 
for the opinion recipient to understand the legal risks inherent in the transaction by comparing the 
opinion request (or the legal representations in the agreement in question which may be the basis for 
the opinion) with the actual opinion. If the opining lawyer rewrites an opinion in his own style and 
prose, the evaluation of the opinion becomes very difficult for the opinion recipient.” Vgl. ook Field & 
Smith 1 2014, p. 170: “In some situations, law firms on both sides of a transaction give opinions on the 
same issues. The usual approach is to attempt to keep those opinions the same, word-for-word, unless 
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329. Geen irrelevante opinions. De in nr. 327 besproken tweede poot van de “Golden Rule” 
brengt voorts mee dat de opinionontvanger geen opinions behoort te verlangen die geen 
redelijk doel dienen.557 Vooral Amerikaanse opinionontvangers maken zich daaraan nog 
wel eens schuldig. Zo verlangen zij nogal eens afzonderlijke remedies opinions over spe-
cifieke bepalingen in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, die al besloten liggen 
in de remedies opinion die zich uitstrekt over de rechtsverhouding als geheel; vgl. nr. 682 
en 727. Of een opinion een redelijk doel dient, kan mede afhangen van de persoon van 
de opinionontvanger. Zo heeft een stamp duty opinion geen redelijke zin als de opinion-
ontvanger een Nederlandse bank is. Een Nederlandse bank behoort te weten dat stamp 
duty – zegelrecht – in Nederland niet bestaat. Is de opinionontvanger een Amerikaan, 
dan kan dat anders zijn. Als de opiniongever een third party opinion geeft, behoort de 
opinion ontvanger voorts geen opinions te verlangen over kwesties die meer in zijn risico-
sfeer liggen dan in die van de opinionvennootschap. Een voorbeeld is de no adverse con-
sequences opinion, die als uitgangspunt in een client opinion behoort te worden gegeven 
door de juridisch adviseur van de opinionontvanger (en die door Nederlandse opinion-
ontvangers in het algemeen hoe dan ook niet behoort te worden gevraagd; zie nr. 1062).

330. Gebruik modellen. De meeste kantoren die vaker opinions geven, hebben een 
 opinionmodellenbestand; zie nr. 309. Waar modellen bestaan, kennen kantoren vaak een 
regel dat daarvan alleen bij uitzondering mag worden afgeweken. Soms vergt afwijking 
goedkeuring van de opinioncommissie; zie nr. 310. Als de modelopinions niet aan de aan 
opinions te stellen eisen voldoen, kan de opinionontvanger verlangen dat in zijn opinion 
de gebreken worden gerepareerd. Als de opinion ziet op een opinionvennootschap of 
rechtsverhouding met ongebruikelijke kenmerken, kan de opinionontvanger binnen de 
in nr.  328 getrokken grenzen verlangen dat de opiniongever zo nodig afwijkt van zijn 
modelopinions. Voor het overige kan de opinionontvanger echter niet verlangen dat de 
opiniongever afstapt van zijn modellen.558 Het opiniongebruik dat de meeste opinion-
gevers slechts hun eigen modelopinions gebruiken en de mildheid die de opiniongever bij 
het beoordelen van de opinion past (zie nr. 328) staan daaraan in de weg.559

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

there is a necessary and explainable difference. To do so, attorneys preparing the opinions need to show 
restraint.”

557 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 51, geciteerd in noot 280. 
558 Aldus ook Hoevers 2011, p. 290.
559 Zie over mogelijke gevolgen van afwijking van een model Nijnens 1996, p. 39-40: als de afwijkende 

opinion bij de opinionontvanger of diens juridisch adviseur wordt opgeslagen in een bestand met voor-
beeldopinions 311, loopt de opiniongever het risico dat in latere opinions dezelfde afwijking wordt 
verlangd; vgl. nr. 311.
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te geven. De opiniongever behoort kwesties die bij het opstellen van de opinion rijzen en 
die aanleiding kunnen geven tot zorgen, onder de aandacht van zijn cliënt te brengen.

332. Inhoud concept-opinion. Het opstellen van een concept-opinion zal de opiniongever 
in veel gevallen weinig moeite kosten. De opiniongever zal een concept opstellen dat de 
verlangde opinions bevat, of anders de gebruikelijke capacity, enforceability en diligence 
opinions. Hij zal dat doorgaans doen op basis van de door hem gebruikte modellen (zie 
nr. 309), waarin hij de wijzigingen en toevoegingen aanbrengt die worden vereist door de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en de gegevens omtrent de opinionvennoot-
schap die hem blijken uit het handelsregister. Als de opinionontvanger een voorbeeld-
opinion heeft voorgelegd (zie nr. 335), zal de opiniongever daarmee bij het opstellen van 
zijn concept zo veel mogelijk rekening houden.

333. Melding kwesties aan cliënt. Het komt voor dat bij het opstellen van de concept-
opinion, of anderszins bij het voorbereiden van de opinion, kwesties blijken die aanlei-
ding geven tot zorgen. Zo is denkbaar dat de opiniongever vaststelt dat hij in zijn opinion 
ingrijpende qualifications moet opnemen. Denk aan een qualification met de strekking 
dat de rechtsverhouding mogelijk vernietigbaar is wegens doeloverschrijding; vgl. nr. 547 
e.v. Dat zou de opinionontvanger ertoe kunnen brengen te verlangen dat de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, ten nadele van de opinionvennootschap wordt gewijzigd, of 
om de transactie waarvan de rechtsverhouding onderdeel is anderszins aan te passen. Het 
zou de opinionontvanger er zelfs toe kunnen brengen van de rechtsverhouding af te zien. 
Denkbaar is bijvoorbeeld ook dat de opiniongever vaststelt dat over het aangaan van de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, ondernemingsraadadvies moet worden inge-
wonnen; vgl. nr.  608 e.v. Het vragen en verkrijgen van ondernemingsraadadvies pleegt 
tijd te kosten. Het is daarom meestal zaak dat, als ondernemingsraadadvies is vereist, dat 
advies zo vroeg mogelijk wordt gevraagd. Als een kwestie blijkt die zorg oproept, behoort 
de opiniongever daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen aan zijn cliënt. Dat geldt 
ongeacht of de opinionontvanger zijn opinion afgeeft aan zijn cliënt (zodat de opinion een 
client opinion is) of aan de wederpartij van zijn cliënt (zodat de opinion een third party 
opinion is). Als de opiniongever een third party opinion geeft, doet hij er verstandig aan 
de melding aan zijn cliënt te doen voordat hij de concept-opinion aan de opinionontvan-
ger (of diens juridisch adviseur) geeft. Dat biedt zijn cliënt de mogelijkheid zich voor te 
bereiden op de mogelijke reactie van de opinionontvanger; vgl. nr. 131.560

560 Het komt voor dat een opiniongever die een third party opinion geeft, weigerachtig is die opinion aan 
zijn cliënt te verstrekken. De reden die daarvoor gegeven wordt, is dat de opinion niet tot de cliënt 
gericht is, zodat deze daarbij geen belang heeft. De redengeving is ongenoegzaam. Het is juist dat de 
opinion niet tot de cliënt is gericht, en dat deze niet op de opinion mag afgaan. Bij een getekende versie 
van de opinion, of een kopie daarvan, heeft de cliënt daarom geen belang. De opinion wijst de opinion-
ontvanger echter op onzekerheden waarmee het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, is omgeven. Waar de opinionontvanger de wederpartij van de cliënt is, heeft de cliënt er in het 
algemeen wel degelijk belang bij te weten wat die onzekerheden zijn.
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334. Tijdstip voorleggen concept-opinion. De opinion staat in de praktijk zelden hoog op 
het prioriteitenlijstje van de partijen bij een rechtsverhouding en hun advocaten. Vaak 
wordt pas op een laat moment, kort voordat de opinion moet worden afgegeven, aandacht 
aan de opinion besteed. Wijs is dit uitstel niet.561, 562 Assumptions in een concept-opinion 
kunnen de opinionontvanger aanleiding geven naar de veronderstelde feiten onderzoek 
te doen. Zij kunnen de opinionontvanger er ook toe brengen van de opinionvennoot-
schap garanties over die feiten te verlangen; zie nr. 242. Een concept-opinion kan quali-
fications bevatten die de opinionontvanger zorgen geven. Dat kan hem ertoe aanzetten 
aanpassingen te verlangen in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of om de trans-
actie waarvan de rechtsverhouding onderdeel is anderszins aan te passen; vgl. nr. 333.563 
Onderzoek naar de feiten en aanpassing van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
kunnen tijd vergen. Aanpassingen in de rechtsverhouding kunnen niet ontijdig, in een 
laat stadium van de onderhandelingen, worden opgebracht. De kans op ongelukken op 
dit punt kan worden beperkt als een concept-opinion in een vroeg stadium voorhanden 
is.564 Waterdicht is die aanpak vanzelfsprekend niet. Het is onvermijdelijk dat de opinion-
gever het voorbehoud maakt dat, naarmate de details van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet vorm krijgen, nog assumptions en qualifications kunnen worden toegevoegd; 
vgl. nr. 336.

335. Voorbeeldopinion van opinionontvanger. Het komt voor dat de opinionontvan-
ger aan de opiniongever een voorbeeldopinion voorlegt.565 De opiniongever wordt dan 
gevraagd een opinion langs de lijnen van dat voorbeeld te geven. Als dat gebeurt, doet 
de opiniongever er verstandig aan de opinionontvanger spoorslags zijn eigen concept-
opinion voor te leggen. Het is mogelijk dat de voorbeeldopinion van de opinionontvanger 
opinionparagrafen bevat die de opiniongever niet wil opnemen. Buitenlandse opinion-
ontvangers verlangen wel eens “no breach of agreements” en “no violation of judgments” 
opinions die Nederlandse opiniongevers niet plegen te geven; zie nr. 1078. Een opinion dat 
een buitenlandsrechtelijke overeenkomst “valid and binding and enforceable” is, stuit ook 
op bezwaren; zie nr. 731. In elk geval zal de voorbeeldopinion van de opinionontvanger 
niet de vorm van de modellen hebben die de opiniongever voor zijn opinions pleegt te 
volgen; vgl. nr. 309.566 Door snel zijn eigen concept-opinion voor te leggen, voorkomt de 

561 Vgl. Nijnens 1996, p. 30, en Van Wassenaer, Adv 1988, p. 392.
562 In dezelfde zin Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 50-51, TriBar 1998, § 1.3, Gruson, Hutter & 

Kutschera 2003, p. 21, en London Report 2011, § 36.
563 Dat kan in het bijzonder als de opiniongever aanspraak kan maken op een opinion die voor hem “in 

form and substance satisfactory” is; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 109-110.
564 Vgl. Nijnens 1996, p. 141.
565 Nijnens 1996, p. 19-20, stelt, met nuancering, dat “[i]n de meeste gevallen” de opinionontvanger een 

voorbeeldopinion zal verstrekken. In dezelfde zin Bertrams, Bb 1991, p. 188. Het overleggen van een 
voorbeeldopinion is echter geen regel (meer). 

566 Anders Nijnens 1996, p. 19, die ervan uitgaat dat de opiniongever “meestal de tekst van de [voorbeeldopi-
nion] zoveel als mogelijk is [zal] volgen”. Dat uitgangspunt is achterhaald door de brede verspreiding 
van het gebruik van modelopinions. Nijnens 1996, p. 141, wijst er terecht op dat de  opiniongever wel zo 
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opiniongever dat bij de opinionontvanger verwachtingen omtrent de opinion ontstaan of 
blijven bestaan, die uiteindelijk niet worden waargemaakt.

336. Wijziging van concept-opinions. Een concept-opinion is naar haar aard vatbaar voor 
wijziging. Wijzigingen kunnen een verschillende achtergrond hebben. Een wijziging kan 
ermee samenhangen dat de documenten die de opiniongever met het oog op de opinion 
moet bestuderen, anders luiden dan hij bij het opmaken van het concept heeft veronder-
steld. Een concept-opinion moet nogal eens opgemaakt worden op een tijdstip dat nog niet 
alle documenten in finale vorm beschikbaar zijn. Een wijziging kan voortkomen uit een 
goedkeuringsprocedure die is voorgeschreven op het advocaten- of notarissenkantoren 
dat de opinion geeft. In de praktijk eisen alle kantoren die opinions geven, dat de  opinion 
in finale vorm wordt goedgekeurd door een compagnon. Op sommige kantoren moet de 
opinion daarnaast worden afgezegend door een tweede compagnon. Op een enkel kantoor 
behoeft de opinion goedkeuring van de opinioncommissie; vgl. nr. 310. Een wijziging kan 
ook voortvloeien uit nader juridisch of feitelijk onderzoek, uit voortschrijdend inzicht 
omtrent de uitkomsten van dat onderzoek of eenvoudig uit het feit dat de opiniongever 
zich heeft vergist. Op de mogelijkheid van dergelijke wijzigingen kan de opiniongever wij-
zen, bijvoorbeeld door op de concept-opinion te vermelden dat deze is “subject to review 
of documents”, “subject to partner’s approval”, “subject to opinion committee approval” 
of, eenvoudigweg, “subject to review”. Ontbreekt een dergelijke vermelding, dan staat dat 
echter aan wijziging van de opinion niet in de weg. Van de opiniongever kan niet worden 
verlangd dat hij zijn handtekening zet onder een opinion die naar zijn mening zijn oordeel 
niet bevredigend weergeeft.

3.4 Wanneer wordt de opinion afgegeven?

337. Dag van afgifte opinion. Een opinion wordt meestal afgegeven op de dag van 
“sign ing” van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of de dag van “closing” daar-
van. In zeldzame gevallen wordt de opinion ook wel op een later moment gegeven.

338. “signing” en “closing”. De opinion wordt meestal afgegeven bij “signing” van de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of bij “closing” daarvan.567,  568 “Signing” is 
de ondertekening – anders gezegd: het aangaan – van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet. “Closing” is het verrichten van de handelingen die nodig zijn om aan de 
rechtsverhouding uitvoering te geven. In een voorbeeld: een kredietnemer en een bank 

veel mogelijk – zij het in bewoordingen waarin de opiniongever zich kan vinden – de opinionparagra-
fen moet opnemen waarom met de voorbeeldopinion wordt gevraagd.

567 Vgl. over afgifte van de opinion bij closing Nijnens 1996, p. 46.
568 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 60.
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tekenen op een zekere dag een kredietovereenkomst (signing) die erin voorziet dat, nadat 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan, de bank op een latere dag aan de kredietnemer een 
lening verstrekt (closing). Niet elke rechtsverhouding voorziet in een duidelijk bepaalde 
closing. Te denken is aan een rekening-courantkredietovereenkomst waarvan de kre-
dietnemer op elk moment gebruik kan maken, naar de mate waarin hij daaraan behoefte 
heeft. Het komt ook voor dat een rechtsverhouding voorziet in meer dan één closing. Een 
voorbeeld is een plaatsingsovereenkomst voor een aandelenuitgifte die het bankensyndi-
caat het recht geeft om, als de uitgifte een groot succes is, te verlangen dat bij een tweede 
closing extra aandelen worden uitgegeven.569 Het is ook mogelijk dat signing en closing op 
dezelfde dag vallen. Als een opinion niet wordt afgegeven bij signing van de rechtsverhou-
ding waarop zij ziet, is haar afgifte in de praktijk altijd een opschortende voorwaarde voor 
de uitvoering van de rechtsverhouding.570 Als de rechtsverhouding voorziet in een closing, 
is de afgifte van de opinion dus een opschortende voorwaarde voor closing. Als er geen 
duidelijk bepaalde closing is, is afgifte van de opinion een voorwaarde voor de uitoefening 
door de opinionvennootschap van de rechten die zij aan de betrokken rechtsverhouding 
ontleent.

339. Moment van afgifte. Wanneer – bij signing of bij closing – een opinion wordt ver-
langd, verschilt. Bepalend is doorgaans op welk moment de opinionontvanger risico gaat 
lopen. Meestal is dat het moment waarop de verplichtingen van de opinionvennootschap 
daadwerkelijk inhoud krijgen, en dus bij closing. Zo krijgt bij een financierings transactie 
de opinionvennootschap pas de voor de financier meest gewichtige verplichtingen tot beta-
ling van rente en aflossing, als de financiering bij closing wordt verstrekt.571 De opinion 
dat die verplichtingen, en de rechtsverhouding die aan de financiering ten grondslag ligt 
in het algemeen, jegens de kredietnemer afdwingbaar zijn, wil de financier op dat moment 
ontvangen. Als de opinion al voor closing is afgegeven, kan er tussentijds een kink in de 
kabel zijn gekomen. Zo zouden deviezenrestricties kunnen zijn ingevoerd, die verhin-
deren dat de kredietnemer een buitenlandse financier in de valuta van de financiering 

569 Aldus ook Hoevers 2011, p. 291. Het recht wordt in de praktijk “overallotment option” of ook wel 
“greenshoe option” genoemd. Overallotment options zijn aan banden gelegd bij Verordening (EG) 
nr.2273/2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG wat de uitzonderingsregeling voor terugkoop-
programma’s en voor de stabilisatie van financiële instrumenten betreft.

570 Vgl. Nijnens 1996, p. 18, Hoevers 2011 (ten aanzien van de closing van een beursgang), p. 290 en 
Batteram & Verbeek, O&F 2013, afl. 4, p. 8.

571 In de praktijk heeft de kredietnemer ook voor closing al allerlei verplichtingen. Naast een verplichting 
tot betaling van rente en aflossing, is de kredietnemer doorgaans verplicht allerlei kosten te dragen. De 
kredietnemer is vaak ook gebonden aan allerlei verplichtingen die zijn vrijheid zijn bedrijf te voeren 
aan banden leggen. Ten slotte is de kredietnemer vaak verplicht zijn financier allerlei informatie te 
verschaffen. Stipte nakoming van deze verplichtingen is echter nagenoeg altijd een opschortende voor-
waarde voor closing. Voor de financier is de vraag of de verplichtingen al voor closing afdwingbaar zijn 
daarom van minder belang: komt de kredietnemer de verplichtingen niet na, dan wordt de financiering 
niet verstrekt en loopt de financier dus geen risico (tenzij de voorwaarde niet afdwingbaar zou zijn; dat 
doet zich echter in de praktijk niet voor).
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terugbetaalt. Ontvangt de financier de opinion pas na closing, dan komt een eventuele 
waarschuwing in de opinion dat er aan de afdwingbaarheid iets schort, te laat. Het is ech-
ter denkbaar dat de opinionontvanger al voor closing risico’s loopt. Zo lopen de leden van 
een bankensyndicaat dat een uitgifte van effecten begeleidt, op zijn minst een risico van 
reputatieschade als zij na signing met de uitgifte naar buiten treden en vervolgens tussen 
signing en closing blijkt dat er iets niet in orde is. In een dergelijk geval ligt een opinion 
bij signing voor de hand. Het komt ook voor dat twee opinions worden verlangd: een bij 
signing en een bij closing. De closing opinion “brings down” – bevestigt – dan de sig-
ning opinion. Zij heet dienovereenkomstig ook wel de “bring-down opinion”. Soms kan 
voor de bring-down opinion worden volstaan met een korte bevestiging in  opinionvorm 
dat de signing opinion nog juist is. Een uitvoeriger opinion, die alle bij signing gegeven 
 opinionparagrafen (met de bijbehorende assumptions en qualifications) herhaalt, is echter 
meer gebruikelijk.572, 573 Vaak kan de closing opinion ook iets verder gaan dan de signing 
 opinion, omdat gebeurtenissen die ten tijde van de signing opinion nog in de toekomst 
lagen, inmiddels hebben plaatsgevonden. Denk aan de uitgifte van effecten waarin de bij 
signing getekende plaatsingsovereenkomst nog slechts voorzag, maar die bij closing daad-
werkelijk heeft plaatsgevonden.

340. Opinions na closing. Het komt voor dat een opinion pas wordt afgegeven na signing 
en closing van de rechtsverhouding waarop zij ziet. Hoewel een opinion op een zo laat 
tijdstip de opinionontvanger in het algemeen niet helpt – als er kwaad is, is het al geschied; 
vgl. nr.  339 – zijn er uitzonderingen. Zo is denkbaar dat een pandhouder die aanvan-
kelijk geen opinion over zijn pandrecht heeft gevraagd, die opinion alsnog verlangt als 
de door het pandrecht gezekerde verplichtingen wijzigen. Er is geen inhoudelijke reden 
waarom een opiniongever een dergelijke opinion niet zou kunnen geven. Het onderzoek 
dat hij moet doen, wordt er niet anders van. Er kunnen wel praktische belemmeringen 
zijn. Die kunnen tot extra werk leiden, wat de met de opinion gemoeide kosten verhoogt; 
vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. Zo kan het vereiste historisch onderzoek bij 
het handelsregister tijdrovend zijn, zeker als de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, in een wat verder weg gelegen verleden is aangegaan. Het is denkbaar dat lastig te 
achterhalen is wie de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, heeft ondertekend. De 

572 Vgl. Nijnens 1996, p. 48.
573 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 60: “”Bringing-down” opinions raise a host of questions, 

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

3.5 Afgifte en escrow

341. Escrow. Een opinion wordt afgegeven doordat de opiniongever de opinionontvan-
ger de ondertekende opinion verstrekt. Soms wordt de getekende opinion al eerder “in 
escrow” verstrekt. De opinion geldt dan als niet afgegeven zolang de opiniongever niet 
heeft bevestigd dat zij uit de escrow wordt vrijgegeven.

342. Redenen voor escrow. Een opinion wordt meestal afgegeven bij “signing” of “closing” 
van de rechtsverhoudingen waarop zij ziet; zie nr. 337 e.v. Bij eerdere afgifte kan de opi-
nion niet volledig aan haar doel beantwoorden: tussen afgifte en signing of closing kun-
nen veranderingen optreden die raken aan de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet; vgl. nr. 339. Eerdere afgifte is soms ook niet mogelijk: zo wordt 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, pas bij signing ondertekend, zodat voordien 
niet kan worden bevestigd dat die rechtsverhouding afdwingbaar is. Signing en closing 
zijn echter vaak complexe processen. Om te voorkomen dat gedurende het proces iets 
misloopt, met als gevolg dat het niet kan worden voltooid, wordt de opiniongever wel 
gevraagd zijn ondertekende opinion al voor signing of closing te verschaffen. De opinion 
geldt dan nog niet als afgegeven, maar wordt “in escrow” gehouden totdat de opiniongever 
op de dag van afgifte bevestigt dat zij mag worden vrijgegeven – “released”; zie nr. 343. 
De opiniongever zal die bevestiging geven als hij, na ontvangst, de stukken heeft kunnen 
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bestuderen waarop de opinion ziet, en de vereiste navraag bij het handelsregister en de 
insolventieregisters heeft gedaan; zie nr. 427 e.v. en 440 e.v.574, 575

343. Juridische duiding van escrow. Ook overeenkomsten en andere rechtsverhoudin-
gen worden wel ondertekend en vervolgens in escrow gegeven. Een in rechtspraak en 
literatuur onbeantwoorde vraag is, hoe een dergelijke “escrow” juridisch moet worden 
geduid. De bedoeling van de partijen is dat de in escrow gegeven rechtsverhouding niet 
bestaat totdat zij uit de escrow is vrijgegeven.576 Als de rechtsverhouding is onderwor-
pen aan buitenlands recht, wordt het bestaan van de rechtsverhouding beheerst door dat 
recht (zie voor verbintenisrechtelijke overeenkomsten art. 10 lid 1 Rome I Verordening). 
Dat recht bepaalt ook de gevolgen van de escrow voor het bestaan van de rechtsverhou-
ding. Als de rechtsverhouding is onderworpen aan Nederlands recht, moet de escrow 
Nederlandsrechtelijk worden geduid. Verschillende benaderingen dienen zich aan. Een 
benadering is dat de rechtsverhouding door haar ondertekening tot stand is gekomen 
onder opschortende voorwaarde van haar vrijgave uit de escrow. In die benadering bestaat 
de rechtsverhouding in escrow al wel, maar blijft zij vooralsnog zonder gevolgen. Een 
andere benadering is dat de rechtsverhouding ondanks haar ondertekening nog niet tot 
stand is gekomen. Totstandkoming van een rechtsverhouding vergt een op rechtsgevolg 
gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard (art. 3:33 BW). Ondertekening 
van een rechtsverhouding doet aldus de rechtsverhouding alleen ontstaan, als die onder-
tekening de wil van de ondertekenaar weergeeft. Met de mededeling dat de ondertekening 
“in escrow” geschiedt, geeft de ondertekenaar aan dat zijn wil vooralsnog ontbreekt.577 In 
deze benadering bestaat de rechtsverhouding in escrow dus nog niet. Zij ontstaat pas als 
de ondertekenaar haar vrijgeeft uit de escrow. Deze tweede benadering doet het meest 
recht aan de bedoeling van partijen en verdient daarom de voorkeur. Zij kan analoog wor-
den toegepast op de opinion: de in escrow gegeven opinion bevat nog niet het oordeel van 
de opiniongever. Dat oordeel, en daarmee de opinion, is er pas als de opiniongever heeft 
bevestigd dat de opinion uit de escrow mag worden vrijgegeven.

344. Risico’s van escrow. Een opiniongever die een opinion in escrow geeft, loopt een 
zeker risico. Het is denkbaar dat bij signing of closing iets misloopt dat verhindert dat 
de opinion gever de opinion uit escrow vrijgeeft. Dat de opinion in escrow is, blijkt echter 

574 Vgl. Nijnens 1996, p. 46-47.
575 Vgl. Field & Smith 1 2014, p. 176. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 61, wijzen op de mogelijkheid dat 

de opiniongever die een third party opinion geeft een getekende maar ongedateerde opinion aan zijn 
cliënt geeft, die de cliënt mag dateren en afgeven na ontvangst van telefonische toestemming van de 
opiniongever. Die aanpak is in Nederland ongebruikelijk.

576 Een gevolg is dat escrow niet kan worden gebruikt voor notariële akten. Naar de aard van een notariële 
akte bestaat de daarin vastgelegde rechtsverhouding zodra de akte is getekend.

577 De mededeling kan zonder gevolg blijven, zodat de rechtsverhouding alsnog tot stand komt, als de 
wederpartij niet begreep en ook niet hoefde te begrijpen dat “in escrow” betekende dat bij de onder-
tekenaar de vereiste wil ontbrak (art. 3:35 BW). 
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niet uit de opinion zelf. Er zijn omstandigheden denkbaar waarin de opinionontvanger 
zich op de niet vrijgegeven opinion beroept. Denk aan een opinionontvanger die van de 
escrow niet wist, bijvoorbeeld omdat hij de rechtsopvolger van de eerste opinionontvanger 
is; vgl. nr. 389. Denk ook aan een opinionontvanger die van de escrow wist maar ervan 
uitging dat de opinion was vrijgegeven, bijvoorbeeld omdat hem was bevestigd dat closing 
had plaatsgevonden. Om dit soort risico’s te beperken doet een opiniongever er verstandig 
aan de persoon aan wie hij de opinion in escrow geeft, met zorg te selecteren. In de prak-
tijk wordt een opinion doorgaans slechts in escrow gegeven aan een advocaat, en dan bij 
voorkeur aan een advocaat die optreedt voor de cliënt van de opiniongever – doorgaans 
de advocaat die door de cliënt is ingeschakeld als eerstverantwoordelijk juridisch adviseur 
–  “lead counsel” – voor de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. De opiniongever 
doet er voorts wijs aan een opinion alleen in escrow te geven onder de instructie dat zij pas 
als afgegeven geldt als de opiniongever schriftelijk heeft bevestigd dat zij uit escrow wordt 
vrijgegeven, en voorts dat tot die tijd de persoon die de opinion in escrow houdt, hem niet 
aan anderen mag verstrekken.

345. Opiniondossier. Het spreekt vanzelf dat een opinion pas kan worden afgegeven 
(of, als de opinion in escrow is gegeven, pas kan worden vrijgegeven) nadat de opinion-
gever alle documenten heeft ontvangen waarop zijn oordeel betrekking heeft of waarop 
hij dat oordeel grondt. Denk aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, akte van 
oprichting en statuten van de opinionvennootschap, besluiten en mogelijk een volmacht. 
Nadat de opinion is afgegeven, behoort de opiniongever al die documenten overzichtelijk 
geordend te bewaren in een opiniondossier.578, 579 Dat kan ook elektronisch.

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