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4 Het raamwerk van een opinion

4.1 Inleiding

346. Briefvorm. De opinion heeft de vorm van een brief van de opiniongever aan 
de opinionontvanger-geadresseerde. De brief volgt de gebruikelijke opzet: er zijn 
een geadresseerde, een datum, een aanhef, een lichaam, een afsluitende groet en een 
ondertekenaar.580, 581

347. Afwijkende vorm. Dat de opinion de vorm van een brief heeft, is geen vereiste. Een 
opinion kan ook worden gegoten in de vorm van een memorandum of in een andere pas-
sende vorm. In de praktijk is de briefvorm echter gebruikelijk.

348. Aanhef en afsluiting. Zoals elke brief heeft een opinion ook een aanhef: “Dear Sir/
Madam” of “Dear Sirs” of iets dergelijks. Vooral in de Verenigde Staten is men nogal 
gevoelig voor niet-sekseneutrale aanduidingen.582,  583 Omdat de opinion is gericht tot 
de opinionontvanger als lichaam (zie nr. 350), is een gepersonaliseerde aanhef – “Dear 
Mr X” – minder op zijn plaats. De opinion eindigt met een afsluitende groet. Bij een niet 
gepersonaliseerde aanhef hoort in het Engels “Yours faithfully”.584 Aanhef en afsluiting 
hebben geen inhoudelijke betekenis.

4.2 De geadresseerde van de opinion

349. Geadresseerde. Een opinion is bijna altijd geadresseerd aan de opinionontvan-
ger-geadresseerde. De opiniongever zal ervoor willen zorgen dat de omschrijving van 
de opinionontvanger zodanig is, dat buiten twijfel is wie door die omschrijving wordt 
of worden gevangen. In meer zeldzame gevallen wordt de opinion geadresseerd aan de 
 opinionvennootschap zelf.

350. Geadresseerde. Een opinion is altijd gericht tot – geadresseerd aan – een of 
meer bepaalde personen.585 Als een geadresseerde op de opinion mag afgaan, is hij de 

580 Vgl. Nijnens 1996, p. 21.
581 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 8 en 56.
582 Vgl. Nijnens 1996, p. 51.
583 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 56, noot 1, zie “Ladies and Gentlemen” als een “typical salutation”.
584 “Yours sincerely” hoort bij een gepersonaliseerde aanhef (“Dear Mr X”).
585 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 63, noot 1, wijzen op de mogelijkheid dat, als het aantal geadres-

seerden groot is, de opinion wordt geadresseerd aan “each of the [underwriters or lenders] listed in 
Schedule A to the Agreement” of aan één genoemde geadresseerde “as representative of the Several 
Underwriters” (dat vergt dat “Several Underwriters” een gedefinieerd begrip is).
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opinionontvanger-geadresseerde; zie nr. 5. De opinionontvanger-geadresseerde is in de 
praktijk altijd een rechtspersoon of ander lichaam. De opinion behoort aan dat lichaam 
geadresseerd te zijn, en niet aan een bij het lichaam werkzame persoon.586, 587

351. Opinionontvanger optredend in hoedanigheid. De opinionontvanger-geadresseerde 
kan zijn aangeduid met een hoedanigheid, bijvoorbeeld: “X as agent for the Lenders 
named in the Facility Agreement” of “Y as trustee for the holders of the Notes from time 
to time”. Soms wordt de opinionontvanger-geadresseerde aangeduid met een gedefinieerd 
begrip, met verwijzing naar de plaats waar de betrokken definitie te vinden is, bijvoor-
beeld: “The Lenders as defined in the Credit Agreement”. De opiniongever dient zich de 
vraag te stellen wat een dergelijke aanduiding betekent. Een voor de hand liggende uitleg 
van een aanduiding in hoedanigheid is dat ook de personen voor wie de opinionontvanger 
optreedt, opinionontvangers-geadresseerden zijn. Een aanduiding met een gedefinieerd 
begrip zal vaak meebrengen dat ook de rechtsopvolgers van de opinionontvanger met wie 
de opiniongever rechtstreeks te maken heeft, opinionontvangers-geadresseerden zijn. Als 
de opiniongever niet wil dat de kring van personen die op zijn opinion mogen afgaan, zo 
ruim wordt getrokken, moet de adressering worden beperkt, bijvoorbeeld – in het hier-
voor gegeven voorbeeld – door de opinion te adresseren aan “The Lenders named in the 
Credit Agreement”.588

352. Onbepaalde groep opinionontvangers. Het komt voor dat een onbepaalde groep van 
opinionontvangers op de opinion moet kunnen afgaan. Te denken is aan de houders, 
bij uitgifte en nadien, van effecten waarop een opinion ziet. In dergelijke gevallen wordt 
de opinion wel geadresseerd aan de opinionvennootschap zelf. Dat is gebruikelijk voor 
 opinions die worden gegeven om te worden gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities 
and Exchange Commission (SEC) bij registratie aldaar van in de Verenigde Staten aan-
geboden effecten; zie nr.  1100. De opinion zegt in dergelijke gevallen dat de leden van 
de groep van opinionontvangers waarvoor de opinion is bedoeld, op de opinion mogen 
afgaan. De opinionvennootschap behoort doorgaans niet tot die groep. Zij is dan niet 
mede een opinionontvanger, maar slechts geadresseerde; vgl. nr. 384.

4.3 De datum van de opinion

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

586 Aldus ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 15.
587 Nijnens 1996, p. 50, stelt dat de opinion naast de naam ook het adres van elke geadresseerde moet noe-

men. Blijft het adres achterwege, dan doet dat echter aan de opinion niet af.
588 Nijnens 1996, p. 50, acht het juister dat de geadresseerden van de opinion daarin – eventueel in een 

bijlage – bij naam worden genoemd. 
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third party opinion geeft, hoeft de opinionontvanger niet te wijzen op wijzigingen in het 
recht die optreden na de datum van afgifte en waardoor de opinion wordt geraakt. Of 
de opiniongever die een client opinion geeft, zijn cliënt op dergelijke wijzigingen moet 
wijzen, hangt af van de overeenkomst met de cliënt.

354. Vermelding datum. Een opinion bevat oordelen die naar hun aard tijdgebonden zijn. 
Zij zijn juist op de dag dat de opinion wordt gegeven. Op een eerdere dag zijn zij dat moge-
lijk nog niet; op een latere dag kunnen zij onjuist geworden zijn.589 Zo spreekt vanzelf dat 
een validly signed opinion pas juist is als de opinionvennootschap de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, heeft ondertekend. Evenzeer vanzelf spreekt dat een in een opi-
nion gegeven oordeel na afgifte van de opinion onjuist kan worden door veranderingen 
in het recht; vgl. nr. 237. Ook veranderingen in feiten die de opiniongever zelf behoort 
vast te stellen, kunnen een in de opinion gegeven oordeel onjuist maken. Zo wordt een 
incorporation opinion onjuist als de opinionvennootschap wordt ontbonden; vlg. nr. 495. 
Om te voorkomen dat de opinion wordt misverstaan, moet buiten twijfel zijn op welke dag 
de opinion geldt. Dat is de dag waarop zij is gedateerd. De datering laat onverlet dat de 
opinion kan zien op handelingen die in het verleden zijn verricht; vgl. nr. 236 en 340.

355. Verwijzing naar datum in opinion zelf. Sommige opiniongevers vermelden in hun 
opinion dat de daarin opgenomen oordelen (uitsluitend) gelden op de dag waarop de opi-
nion is gedateerd: “I am, on the date hereof, of the following opinion”. Die vermelding is 
niet noodzakelijk. Ook als zij ontbreekt, geldt de opinion uitsluitend op de dag waarop zij 
is afgegeven.

356. Antedatering. Een opinion wordt meestal afgegeven bij signing of closing van de 
rechtsverhouding waarop zij ziet; zie nr. 337 e.v. Signing en closing zijn vaak complexe 
aangelegenheden. Niet zelden moeten handelingen worden verricht op verschillende 
plaatsen, soms in verschillende tijdzones. Het komt voor dat, als gevolg daarvan, de opi-
niongever door de opinionvennootschap getekende documenten te laat ontvangt. Zo kan 
het zijn dat een in de Verenigde Staten ondertekend document de opiniongever pas na 
middernacht bereikt. Opinionontvangers – banken in het bijzonder – zullen er vaak op 
aandringen dat de opinion ook in dat geval wordt gedateerd op de dag van signing of 
 closing. Een op een latere datum gedateerde opinion past niet in het opiniongebruik en 
zou maar tot vragen kunnen leiden – van andere betrokkenen, rechtsopvolgers of toe-
zichthouders. De oplossing is dat de opinion wordt gedateerd “as of” de dag van signing of 
closing, of dat zij wordt gegeven als “deemed issued” op die dag.590

589 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 58.
590 Vgl. Nijnens 1996, p. 47-48.
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357. Postdatering. Een opinion postdateren kan een opiniongever niet.591 De in een opi-
nion gegeven oordelen moeten juist zijn op de dag dat de opinion wordt afgegeven, en een 
opiniongever kan niet in de toekomst kijken. Het kan zijn dat de opiniongever zijn opinion 
al voor de datum van afgifte ondertekent en hem vervolgens in escrow geeft. Dat is echter 
geen postdateren; vgl. nr. 341 e.v. De vraag of postdateren mogelijk is, kan aan de orde 
komen als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, wordt aangegaan in een andere 
tijdzone dan die waar de opiniongever is. Denk aan het geval dat die rechtsverhouding op 
20 januari wordt ondertekend in Japan, op een moment dat het in Nederland, waar de opi-
niongever zich bevindt, nog 19 januari is. Als in een dergelijk geval de opinionontvanger 
de opinion bij het aangaan van de rechtsverhouding wil ontvangen, is een oplossing de 
opinion te dateren op de dag op de plaats van dat aangaan, maar in de opinion duidelijk 
te maken dat voor de datering die plaats bepalend is geweest. In het hiervoor bedoelde 
geval zou de opinion bijvoorbeeld kunnen zeggen dat zij is gedateerd: 20 January 2015 
(Tokyo time).

358. Rechtswijziging na datum opinion. Een opiniongever die een third party opinion 
geeft, heeft jegens de opinionontvanger-niet cliënt slechts één verplichting. Die verplich-
ting is om, als hij een opinion geeft, dat te doen met inachtneming van de zorg van een 
goed opiniongever. Andere verplichtingen heeft hij niet; vgl. nr.  118. De opiniongever 
heeft daarom ook niet de plicht de opinionontvanger-niet cliënt in te lichten als nadat de 
opinion is afgegeven het recht wijzigt op zodanige wijze dat de opinion daardoor wordt 
geraakt. Sommige opiniongevers vermelden in hun opinion dat die plicht er niet is.592 Een 
dergelijke vermelding is overbodig (maar kan geen kwaad). Of een opiniongever die een 
client opinion geeft, verplicht is zijn cliënt in te lichten over dergelijke wijzigingen, wordt 
bepaald door de overeenkomst van opdracht tussen de opiniongever en de cliënt; vgl. 
nr. 219. Als de overeenkomst een dergelijke verplichting inhoudt, is het misplaatst als de 
opiniongever in de opinion vermeldt dat de verplichting niet bestaat. In andere gevallen is 
de vermelding net als in third party opinions overbodig.

4.4 De inleiding van de opinion

359. Tekst:

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

591 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 48.
592 In de Verenigde Staten en Engeland geldt hetzelfde; TriBar 1998, § 1.2(b), en Legal Opinion Principles 

1998, nr. IV, (voor de Verenigde Staten) en London Report 2011, § 39 (voor Engeland).
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360. Betekenis. De tekst in nr. 359 is die van een beknopte inleiding van een opinion. 
Uit de inleiding blijkt (a) in welke hoedanigheid de opiniongever optreedt, (b) voor wie 
– de opinionontvanger of een ander – de opiniongever optreedt, (c) op welke rechts-
persoon of vennootschap – de opinionvennootschap – de opinion ziet, en (d) op welke 
rechtsverhouding de opinion betrekking heeft.

361. Ik- of wij-vorm. Sommige opiniongevers schrijven hun opinions in de ik-vorm, 
andere in de wij-vorm. Strikt genomen verdient de ik-vorm de voorkeur (zie echter hier-
onder). Het oordeel dat in de opinion is neergelegd, is naar zijn aard het oordeel van de 
advocaat die de opinion ondertekent. De wij-vorm suggereert dat dat oordeel door de 
verzamelde advocaten van het betrokken kantoor wordt gedeeld. Dat is onjuist, alleen 
al omdat die advocaten bij het vormen van het oordeel niet allen betrokken zullen zijn 
geweest.593, 594 De wij-vorm verduidelijkt echter dat de opinion wordt gegeven door het kan-
toor van de ondertekenende advocaat; vgl. nr. 17. Voor zover die  advocatenkantoren een 
Nederlandse rechtsvorm hebben, is die verduidelijking doorgaans onnodig; zie nr. 299. In 
sommige gevallen eist het kantoorbeleid van de opiniongever dat de opinion door twee 
opinioncompagnons wordt ondertekend; vgl. nr. 299. In dat geval ligt “we” voor de hand.

362. Opiniongever-advocaat: legal adviser – counsel – special counsel. De tekst in nr. 359 
is geschreven voor een opiniongever die advocaat is. Gebruikelijker dan het in nr.  359 
gebruikte “legal adviser” is “counsel” of “legal counsel”, of ook wel “special counsel”. 
“counsel” is de Amerikaanse aanduiding van juridisch adviseur. In Engeland betekent 
“counsel” echter in de eerste plaats: barrister.595 Dat pleit voor “legal adviser”. “special” 
voor counsel beoogt te verduidelijken dat de opiniongever door zijn cliënt is ingeschakeld 
om een opinion te geven over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, maar dat hij 
niet de vaste juridisch adviseur van zijn cliënt is.596 In de Amerikaanse praktijk, waar wel 
“no breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions worden gegeven (zie 
nr. 1078 e.v.), kan de verduidelijking zin hebben. Zij scherpt de opinionontvanger dan in 

593 Aldus ook Nijnens 1996, p. 48-49.
594 Zie echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 36, die stellen dat ondertekening van een opinion in 

naam van een kantoor “purports to express the opinion of the firm as a whole and not of any particular 
lawyer or lawyers”. In dezelfde zin TriBar 1998, § 1.8.

595 Zie Black’s Law Dictionary. Een “barrister” is, in Engeland en andere landen die de titel kennen, 
“a lawyer who is admitted to plead at the bar and who may argue cases in superior courts”; zie opnieuw 
Black’s Law Dictionary. Vgl. ook Nijnens 1996, p. 52.

596 Aldus ook Nijnens 1996, p. 52. Van Wassenaer, Adv 1988, p. 392, ontraadt het gebruik van begrippen als 
“specific counsel” en “special counsel”. In Hof Den Haag 17 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7322, 
LJN: BZ7322, H 2013/140, oordeelt het hof dat “een ‘special counsel’ geen aanduiding is van een raads-
man van een der partijen betrokken bij een aan een ‘legal opinion’ onderliggende transactie”, zodat een 
aanduiding “as special counsel on certain matters of Dutch Law to [N.V. B]” door een opiniongever die 
onbetwist niet optrad voor [N.V. B] niet onjuist is. Dat oordeel miskent dat de woorden “to [N.V. B]” nu 
juist wel betekenen dat de opiniongever voor [N.V. B] optrad. Het arrest is in cassatie vernietigd door 
HR 17 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:345, RvdW 2015/363. Ten tijde dat de kopij van dit boek werd 
afgesloten, was in de procedure na verwijzing door de Hoge Raad nog geen arrest gewezen.
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dat de opiniongever niet op basis van langdurige ervaring met zijn cliënt zicht heeft op 
overeenkomsten en rechterlijke en arbitrale beslissingen die met het oog op die opinions 
van belang kunnen zijn. In de Nederlandse praktijk, waar zulke opinions niet worden 
gegeven, is de toevoeging zonder gevolgen, zodat zij net zo goed achterwege kan blijven.597

363. Vermelding hoedanigheid advocaat. Een advocaat die een third party opinion geeft, 
moet vermelden dat en voor wie hij optreedt als advocaat. De Gedragsregels Advocatuur 
(regel 29) eisen dat een advocaat in zijn contacten met derden – lees: de opinionontvan-
ger-niet cliënt – geen misverstand laat bestaan over de hoedanigheid waarin hij optreedt. 
Waar in de opinion de hoedanigheid wordt vermeld, is zonder belang, zolang zij maar dui-
delijk blijkt. Het kan bijvoorbeeld door na “Dutch legal adviser” toe te voegen: (advocaat). 
Als de opiniongever een client opinion geeft, is de vermelding niet vereist.598

364. Opiniongever-notaris. De Gedragsregels Notariaat (art.  18 lid 1) brengen mee dat 
een notaris die een third party opinion geeft, duidelijk moet maken dat hij optreedt als 
partijadviseur van de opinionvennootschap. De tekst in nr. 359 – “I act as Dutch legal 
adviser to the Company” – laat er geen misverstand over bestaan voor wie de notaris 
optreedt. Met deze tekst voldoet een notaris daarom aan de genoemde eis. De tekst in 
nr. 359 is daarom ook geschikt voor gebruik door een opiniongever die partijnotaris is. 
Treedt een opiniongever-notaris op als onafhankelijk notaris – lees: als “transaction coun-
sel”; zie nr. 64 – dan zal hij over die hoedanigheid geen misverstand willen laten bestaan. 
Een passende aanduiding is dan “civil-law notary”.599

365. Opiniongever-bedrijfsjurist. Een opiniongever-bedrijfsjurist die advocaat is, moet 
zich als zodanig presenteren; vgl. nr. 119. Hij kan zich in de opinion aanduiden op de in 
nr. 363 geschetste wijze. Een opiniongever-bedrijfsjurist die geen advocaat is, zal daarover 
geen misverstand willen laten bestaan. Hij kan zich in de opinion aanduiden als “in house 
legal adviser”.600

597 In de Amerikaanse praktijk lijkt de toevoeging van “special” voor “counsel” in onbruik te raken. Het 
vroeger wel gebruikte “general counsel” – waarmee de opiniongever aangaf dat hij regelmatig als juri-
disch adviseur voor de opinionvennootschap optrad – wordt heden ten dage alleen nog gebruikt door 
bedrijfsjuristen die een opinion geven. Voor de mate van zorg die een opiniongever moet betrachten, 
zijn de toevoegingen zonder belang; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 74-76; voorzichtiger Sterba 
& McDermott, in: Sterba, p. 2-5: “The terms “general” or “special” counsel have often been used in 
 describing the opining laywer’s role. There is some question as to whether the use of such terms might 
lead to greater or lesser potential liability on the part of the opiner. The better view is probably that the 
actual facts regarding counsel’s role, rather than the label used, will govern questions of liability in the 
case of a faulty opinion.” 

598 Nijnens 1996, p. 69-70 wijst op de mogelijkheid dat de opiniongever vermeldt dat hij is “a member of the 
[Dutch] bar […] and admitted to practice law before the [Dutch] courts”. Een dergelijke vermelding is, 
zoals Nijnens zelf al opmerkt, ongebruikelijk. 

599 Aldus ook Nijnens 1996, p. 53.
600 Vgl., ook voor alternatieve aanduidingen, Nijnens 1996, p. 53-54.
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366. Noodzaak “Dutch”. Het is gebruikelijk dat “legal adviser” wordt voorafgegaan door 
een verwijzing naar het land van het recht waarop de opinion ziet, in dit geval “Dutch”. 
Die verwijzing is niet onmisbaar. Dat de opinion alleen op dat recht betrekking heeft, 
blijkt uit de reikwijdtebeperking die, vergissingen daargelaten, in de opinion wordt opge-
nomen; zie nr. 372.601

367. Vermelding cliënt en rechtsverhouding. Een vermelding dat de opiniongever optreedt 
als juridisch adviseur heeft weinig inhoud als niet tevens wordt vermeld voor wie de opi-
niongever als zodanig optreedt.602 De tekst in nr. 359 gaat ervan uit dat de opiniongever 
adviseur van de opinionvennootschap is. In nagenoeg alle gevallen betekent dat dat de 
opinion een third party opinion is.603, 604 Als de opinion een client opinion is, zal de tekst 
zeggen dat de opiniongever optreedt als adviseur “to the Opinion Addressee”.605 Het is 
gebruikelijk dat, zoals ook in de tekst in nr. 359 gebeurt, in de inleiding van de opinion 
wordt verduidelijkt met het oog op welke rechtsverhouding de opiniongever optreedt. Dat 
is echter geen vereiste.606, 607

4.5 Definities

368. Gedefinieerde begrippen. Een opinion bevat nagenoeg altijd in de opinion gede-
finieerde begrippen. Een aanpak waarbij de opinion verwijst naar de definities die zijn 
opgenomen in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is te ontraden.

601 In gelijke zin Nijnens 1996, p. 52.
602 Vgl. Nijnens 1996, p. 54.
603 Als de opinion een third party opinion is, stelt de vermelding van de opinionvennootschap als  cliënt 

buiten twijfel dat de opinionontvanger niet de cliënt van de opiniongever is, zodat hij jegens de opinion-
gever buiten de opinion om niet de aanspraak op zorg heeft die diens cliënt zou hebben (vgl. nr. 118); 
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 73.

604 In de Verenigde Staten is de vraag gerezen of een third party opinion moet vermelden dat zij wordt 
gegeven op verzoek van de opinionvennootschap, omdat bij gebreke van een dergelijk verzoek de 
opinionontvanger jegens de opiniongever mogelijk geen aanspraak op zorg heeft. Een dergelijke ver-
melding is niet nodig; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 78-81. Ook een vermelding van mogelijke 
betrokkenheid van de opiniongever bij de opinionvennootschap anders dan als advocaat (zoals een 
plaats in de raad van commissarissen of een aandelenbelang) is niet nodig; Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 80-86.

605 Nijnens 1996, p. 60-61 wijst op de mogelijkheid dat de opiniongever vermeldt dat hij wel of juist niet 
betrokken is geweest bij het opstellen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Dat komt in de 
huidige praktijk zelden voor. In de Verenigde Staten is wel zorg geweest dat een dergelijke vermelding 
(en een vermelding dat de opiniongever aanwezig was geweest bij de “closing” van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet; vgl. nr.  338) de zorgplicht van de opiniongever zou verzwaren. Die zorg is 
inmiddels verdwenen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 76-78.

606 Anders Nijnens 1996, p. 56. 
607 De opinion kan ook de reden vermelden waarom zij wordt gegeven; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 

2014, p. 56. Als dat gebeurt, gebeurt het meestal door verwijzing naar de bepaling in de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, die het geven van de opinion vereist; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, 
p. 72-73.
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369. Nut gedefinieerde begrippen. Het gebruik in de opinion van gedefinieerde begrippen 
moet worden toegejuicht. Het beperkt de kans op onduidelijkheden (“welke van de twee 
in de opinion genoemde “companies” wordt hier met “the company” bedoeld?”) en voor-
komt dat in de opinion brede beschrijvingen telkens moeten worden herhaald (“the power 
of attorney granted by the company for the purpose of entering into the agreement”). Om 
de opinion leesbaar te houden, is het wel zaak dat gedefinieerde begrippen worden geko-
zen die onderscheidend vermogen hebben en de lading dekken.608, 609

370. Verwijzing naar definities in rechtsverhouding. Sommige opiniongevers nemen in de 
opinion geen eigen definities op, maar verwijzen naar definities in de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet. Bijvoorbeeld: “Capitalised terms used in this opinion have the 
meaning given to those terms in the Agreement.” De betekenis van die definities is echter 
niet altijd eenvoudig vast te stellen. Voor zover de rechtsverhouding wordt beheerst door 
Nederlands recht, wordt de betekenis van de betrokken definities bepaald door de zin die 
de partijen daaraan redelijkerwijs mochten en behoorden te geven. De taalkundige bete-
kenis van de definitie is niet beslissend.610 Die taalkundige betekenis is echter het enige 
waarop de opiniongever kan afgaan; wat een redelijke uitleg is, kan hij niet vaststellen; vgl. 
nr. 251. Voor zover de rechtsverhouding wordt beheerst door buitenlands recht, wordt de 
betekenis van de betrokken definities bepaald door dat buitenlandse recht. Daarvan heeft 
de opiniongever geen verstand. Ook hier kan hij slechts afgaan op de taalkundige beteke-
nis van de definities, met als additionele beperking dat die taalkundige betekenis wordt 
bepaald door een taal – meestal: Engels – die de zijne niet is. Tegen deze achtergrond ver-
dient de aanpak waarbij naar definities in de betrokken rechtsverhouding wordt verwe-
zen, geen navolging.611, 612 Als de aanpak toch wordt gevolgd, vergt een redelijke uitleg van 

608 Vgl. Aanwijzing 121 lid 1 Aanwijzingen voor de regelgeving (zie noot 1566): “In een begripsbepaling 
wordt aan een term geen sterk van het normale spraakgebruik afwijkende betekenis gegeven.”

609 Het spreekt vanzelf dat definities zo moeten worden gekozen dat over hun betekenis geen misverstand 
kan bestaan. Nijnens 1996, p. 54 e.v., betoogt dat in de opinion de statutaire zetel van de opinionven-
nootschap moet worden vermeld (als dat een rechtspersoon is; zie voor het geval de opinionvennoot-
schap een VOF of CV is nr. 516). Vermelding van de zetel is gebruikelijk maar niet vereist. Elke definitie 
die, uitgelegd overeenkomstig de uiteenzetting in nr.  288 e.v., buiten twijfel stelt wat het betrokken 
gedefinieerde begrip betekent, volstaat. Dat geldt ook voor een definitie van, of andere verwijzing naar, 
de opinionvennootschap. Als de opiniongever de naam van de opinionvennootschap onvoldoende acht 
om over haar identiteit geen misverstand te laten bestaan, kan hij naast of in plaats van de zetel ook het 
inschrijvingsnummer in het handelsregister vermelden.

610 Vgl. noot 421.
611 Anders Van Wassenaer, Adv 1988, p. 392.
612 Anders voor de praktijk in de Verenigde Staten Field & Smith 1 2014, p. 185: “ Using any defined terms 

in an opinion letter in a sense that differs from how those terms are defined in the Agreement creates a 
danger of confusing or even misleading the recipient. Therefore, variant definitions should be avoided.” 
Zie echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 87, die wijzen op het risico dat een opinion door een 
verwijzing naar definities in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een bredere strekking krijgt 
dan de opiniongever bedoelt, zoals dat (p. 87, noot 5): “the coverage of an enforceability opinion might 
be expanded inadvertently if it covers “Transaction Documents” and the opinion letter incorporates 
by reference to the agreement a definition of “Transaction Documents” that includes not only “the 
Agreement” but also “all other documents delivered in connection with the Agreement.” 
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de verwijzing dat zij ziet op de definities uitgelegd naar hun taalkundige betekenis bezien 
tegen de achtergrond van de betrokken rechtsverhouding als geheel; vgl. nr. 251.613

4.6 Recht en rechts- en forumkeuze

371. Tekst:

This opinion is limited to Dutch law in effect on the date of this opinion. It (includ ing 
all terms used in it) is to be construed in accordance with Dutch law.

By accepting this opinion, the Opinion Addressee agrees that the agreement in this 
paragraph and all liability and other matters relating to this opinion will be governed 
exclusively by Dutch law and the Dutch courts will have exclusive jurisdiction to settle 
any dispute relating to this opinion.

372. Beperking tot Nederlands recht. De eerste alinea van de tekst in nr.  371 (“This 
opinion is limited to […]”) is een voorbeeld van een tekst die de reikwijdte van de opi-
nion beperkt tot Nederlands recht en bepaalt dat zij dienovereenkomstig moet worden 
uitgelegd.

373. Noodzaak beperking. De eerste zin van de eerste alinea in nr. 371 behoort in geen 
enkele opinion te ontbreken.614 Hij beperkt de reikwijdte van de opinion tot Nederlands 
recht als het recht waarvan de opiniongever verstand heeft. Ontbreekt de zin, dan moet 
de reikwijdte uit de omstandigheden worden afgeleid. De omstandigheden – bijvoorbeeld 
een vermelding dat de opiniongever optreedt als “Dutch legal adviser” (zie nr. 366) of de 
omstandigheid dat, naar de opinionontvanger weet, de opiniongever zich in het algemeen 
alleen afficheert als Nederlands advocaat – zullen vaak meebrengen dat de reikwijdte-
beperking toch geldt. Uitzonderingen zijn echter denkbaar, bijvoorbeeld als de opinion-
gever een internationaal kantoor is, dat niet alleen thuis is in het recht van het land waar 
de opinionvennootschap gevestigd is maar ook in het recht dat de rechtsverhouding 
beheerst waarop de opinion ziet. De tweede zin van de eerste alinea in nr. 371 is een uit-
legvoorschrift dat bepaalt hoe – in overeenstemming met Nederlands recht – de opinion 
moet worden uitgelegd; zie nr. 94 e.v.615

613 Vgl. ook Nijnens 1996, p. 57.
614 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 90.
615 Vgl. over de beperking Nijnens 1996, p. 57-58.
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374. Omvang Nederlands recht. Een Nederlandsrechtelijke opinion is naar haar aard 
beperkt tot Nederlands recht. Zie over de vraag welk recht “Nederlands recht” is, nr. 227 
e.v.616

375. Uitzondering voor recht BES-eilanden. Sinds de BES-eilanden – Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba – onderdeel zijn van Nederland kent Nederland niet meer één recht.617 
Het recht op de verschillende BES-eilanden verschilt op onderdelen van het recht dat in het 
Europese deel van Nederland geldt. Ook het recht van de BES-eilanden kan een opinion-
gever in beginsel terzijde laten. In de meeste gevallen ziet de opinion op een opinion-
vennootschap die in het Europese deel van Nederland is gevestigd. De capacity opinions 
worden in dat geval door het recht van de BES-eilanden niet geraakt. De enforceability 
opinions vraagt de opinionontvanger om ervan verzekerd te zijn dat hij de rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, kan afdwingen in het land waar de opinionvennoot-
schap gevestigd is; zie nr. 205 en 313. De diligence opinions vraagt hij om ervan verzekerd 
te zijn dat het recht van dat land niet tot onverhoopte problemen leidt; vgl. nr. 206. Zo 
beschouwd heeft de opinionontvanger, als de opinionvennootschap in het Europese deel 
van Nederland is gevestigd, geen belang bij een opinion die zich uitstrekt over het recht 
van de BES-eilanden. Na wat haperingen in de opstartfase is thans in de meeste opinions 
een ondubbelzinnige vermelding opgenomen, dat “Nederland” slechts is: het Europese 
deel van Nederland, en dat “Nederlands recht” is: het recht dat in dat Europese deel geldt. 
Bijvoorbeeld:

In this opinion, “the Netherlands” means the European part of the Kingdom of the 
Netherlands and “Dutch law” means the law directly applicable in the Netherlands.618

Als de vermelding ontbreekt, moet zij doorgaans echter desondanks in de opinion worden 
gelezen.619 Een bredere reikwijdte van de opinion ligt alleen voor de hand als de opinion-
ontvanger er een redelijk belang bij heeft dat de opinion zich mede uitstrekt over het recht 
van een van de BES-eilanden, bijvoorbeeld omdat de opinionvennootschap op dat eiland 
gevestigd is. Alleen in dat geval mag de opinionontvanger, als de opinion niet ondubbel-
zinnig het tegendeel zegt, ervan uitgaan dat de opinion mede op dat recht ziet.

616 Dat een Nederlandsrechtelijke opinion ziet op Nederlands recht, brengt mee dat het minder gelukkig 
is “Dutch law” te vervangen door “the laws of the Netherlands”. “laws” suggereert dat de opinion is 
beperkt tot de Nederlandse wet. Aldus ook Nijnens 1996, p. 80.

617 De BES-eilanden zijn Nederlandse openbare lichamen geworden op 10 oktober 2010 om 6 uur 
(Amsterdamse tijd) (art. 2-4 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zie voor het tijd-
stip van inwerkingtreding Stb. 2010, 389).

618 “directly” sluit de toepasselijkheid van niet rechtstreeks werkend Europees recht uit en van verdragen 
zonder rechtstreekse werking; vgl. nr. 231.

619 Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 941.
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376. Uitzondering voor belastingrecht. Het Nederlandse recht waarop een opinion ziet, 
omvat in beginsel niet Nederlands belastingrecht. Dat is niet omdat belastingregels niet 
van toepassing zullen zijn; vgl. 229. De beperking vloeit voort uit het opiniongebruik. 
Belastingrecht is een apart vak. Advocaten hebben daarvan doorgaans geen verstand, 
en de kennis die notarissen van belastingrecht hebben, is meestal beperkt tot bepaalde 
onderdelen daarvan. Een opinionontvanger mag er daarom niet van uitgaan dat een 
opinion gever een oordeel kan geven over vragen van belastingrecht.620, 621 Wil de opinion-
ontvanger daarover desondanks een opinion, dan moet hij daarom met zoveel woorden 
vragen. Doet hij dat niet, dan mag de opiniongever het belastingrecht terzijde laten. Dat 
geldt ook als de opiniongever in de opinion op de beperking niet heeft gewezen, bijvoor-
beeld door een qualification op te nemen dat:

I do not express an opinion on tax matters.

De vraag in hoeverre belastingrecht voorwerp van onderzoek moet zijn, wordt lastiger 
als de opinion wel belastingopinions bevat. Het is niet ongebruikelijk dat een opinion-
ontvanger verlangt dat de opinion stamp duty en withholding tax opinions bevat. In een 
dergelijk geval doet de opiniongever er wijs aan buiten twijfel te stellen dat bij zich buiten 
de belastingopinions over belastingrecht niet uitlaat. Bijvoorbeeld:

Except for the opinions in paragraph [*], I do not express an opinion on tax matters.

377. Beperking tot gepubliceerde rechtspraak. Sommige opiniongevers voegen aan de ver-
wijzing naar Nederlands recht in de eerste alinea van de tekst in nr.  371 toe “as inter-
preted in published case law of the Dutch courts” of woorden van gelijke strekking. Een 
dergelijke toevoeging is minder gelukkig. Aan de ene kant is de toevoeging te ruim. 
Rechtspraak wordt tegenwoordig zo overvloedig gepubliceerd, ook op www.rechtspraak.
nl, dat het voor een opiniongever ondoenlijk is van alle gepubliceerde rechtspraak kennis 
te nemen; vgl. nr. 234. Aan de andere kant is de toevoeging te beperkt. Een opinion vergt 
meer dan eens dat de opiniongever zich een oordeel vormt over kwesties waarover geen 
gepubliceerde rechtspraak voorhanden is.622 Als “Dutch courts” beperkt wordt uitgelegd, 

620 Anders ten aanzien van opiniongevers die zich mede afficheren als fiscalisten Nijnens 1996, p. 82.
621 Ook in de Verenigde Staten strekt een opinion zich niet uit over “tax [laws]”; Glazer, FitzGibbon & 

Weise 2014, p. 317-318, 544-545 (ten aanzien van de no violation of law opinion) en 570 (ten aanzien van 
de no licences opinion en de no registration opinion), TriBar 1998, § 3.5.2(c) en 6.6 (ten aanzien van de 
no violation of law opinion), en Legal Opinion Principles 1998, nr. II.D.

622 Denkbaar is dat nadat de opinion is afgegeven gepubliceerde rechtspraak wel voorhanden komt. Het 
spreekt echter vanzelf dat de opiniongever met die rechtspraak geen rekening heeft kunnen houden. 
Denkbaar is dat de rechtspraak afwijkt van het in de opinion neergelegde oordeel van de opiniongever. 
De opinion is dan onjuist. Heeft de opiniongever zijn oordeel met de vereiste mate van zorg gevormd, 
dan is de opinion echter niet gebrekkig, zodat de opiniongever voor de gevolgen van de onjuistheid niet 
aansprakelijk is; vgl. nr. 172 en 303 e.v.
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houdt de beperking naar de letter rechtspraak van supranationale rechters buiten de opi-
nion. Denk aan het Europese Hof van Justitie. Supranationale rechtspraak kan echter 
onderdeel van Nederlands recht zijn, en moet dan door de opiniongever in aanmerking 
worden genomen; vgl. nr. 231. Voor zover het doel van de tekst zou zijn duidelijk te maken 
dat de opiniongever zich niet uitspreekt over de toepassing van Nederlands recht door 
een buitenlandse rechter (anders dan een ter zake bevoegde supranationale rechter), is hij 
overbodig. Uitspraken van buitenlandse rechters zijn geen bron van Nederlands recht.623

378. Rechts- en forumkeuze. De tweede alinea van de tekst in nr. 371 (“In relying on 
this opinion […]”) is een voorbeeld van een rechts- en forumkeuze ten aanzien van 
geschillen die omtrent de opinion rijzen.

379. Rechts- en forumkeuze. Zie over de rechts- en forumkeuze nr. 85 e.v. (rechtskeuze)
en 100 e.v. (forumkeuze). De alinea bepaalt mede dat op de rechtskeuze en de forumkeuze 
zelf Nederlands recht van toepassing is – anders gezegd dat de geldigheid van de rechts- en 
de forumkeuze naar Nederlands recht moet worden beoordeeld. Voor zover de rechts-
keuze betrekking heeft op verbintenissen uit overeenkomst, en vermoedelijk ook voor 
zover hij ziet op onrechtmatige daad, is dat onnodig; zie nr. 91. Voor zover de rechtskeuze 
ziet op de forumkeuze, is niet geheel zeker of de bepaling in de alinea werkt; zie nr. 107 en 
872 e.v.

4.7 De relianceparagraaf

380. Tekst:

This opinion may be relied upon by the Opinion Addressee for the purpose of the 
Agreement and not by any other person or for any other purpose.

By accepting this opinion, the Opinion Addressee agrees that (except as set out below) 
it shall not supply this opinion, or disclose its contents or existence, to any person for 
any purpose.

The Opinion Addressee may supply a copy of this opinion to [name] but solely for their 
information in their capacity as the Opinion Addressee’s legal advisers for its entry 
into the Agreement and subject to the restrictions set out above.

623 Enigszins anders Nijnens 1996, p. 124, die meent dat het belangrijk kan zijn dat de opiniongever er in 
de opinion op wijst dat hij zich over de toepassing van Nederlands recht door buitenlandse rechters niet 
uitspreekt. 
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381. Betekenis. De tekst in nr. 380 is een voorbeeld van een relianceparagraaf. De reli-
anceparagraaf zegt (a) dat alleen de opinionontvanger-geadresseerde op de opinion mag 
afgaan, (b) dat de opinionontvanger-geadresseerde (het bestaan van) de opinion niet aan 
anderen bekend mag maken, en (c) dat een uitzondering op de bekendmakingsregeling 
geldt voor de juridisch adviseur van de opinionontvanger-geadresseerde.

382. Geen afgaan op de opinion door derden. Uitgangspunt is dat een opinion alleen is 
bestemd voor de opinionontvanger-geadresseerde. Alleen hij mag op de opinion afgaan. 
Dat brengt mee dat ook alleen hij de opinion hoeft te ontvangen. Als de opinion een third 
party opinion is – dus is gericht aan een ander dan de cliënt van de opiniongever – is een 
uitzondering te maken voor de juridisch adviseur van de opinionontvanger. Deze moet de 
opinionontvanger kunnen adviseren of de opinion genoegzaam is; zie nr. 216 e.v. Dat vergt 
dat ook hij van de opinion kennis kan nemen. De relianceparagraaf in zijn meest eenvou-
dige vorm – zie de tekst in nr. 380 – is op dit uitgangspunt gebouwd: hij zegt dat alleen de 
opinionontvanger-geadresseerde op de opinion mag afgaan en dat de opinionontvanger-
geadresseerde (het bestaan van) de opinion alleen aan zijn juridisch adviseur bekend mag 
maken.624 Zie voor uitzonderingen op het uitgangspunt nr. 384 en 388 e.v.

383. Afgaan op opinion alleen met oog op rechtsverhouding waarop opinion ziet. De tekst 
in nr. 380 geeft de opinionontvanger geen onbeperkt recht op de opinion af te gaan. Hij 
mag dat alleen “for the purpose of the Agreement”. Die beperking is gebruikelijk.625 
Omdat de opinionparagrafen meestal zijn toegesneden op de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, is het belang van de beperking in het algemeen beperkt. Als de opinion 
meer algemeen geformuleerde opinionparagrafen bevat, krijgt de beperking echter bete-
kenis. Zo heeft zij tot gevolg dat, als de opinion een opinionparagraaf bevat met de strek-
king dat de opinionvennootschap in Nederland in rechte kan worden betrokken,626 de 
opinion ontvanger de opiniongever kan aanspreken als de Nederlandse rechter zich onbe-
voegd verklaart kennis te nemen van een geschil over de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet (de “Agreement”), maar niet als de onbevoegdverklaring betrekking heeft op 
een andere rechtsverhouding die de opinionontvanger met de opinionvennootschap heeft 
gesloten.

624 Ook Amerikaansrechtelijke opinions beperken de kring van personen die op de opinion mogen afgaan 
vaak tot de geadresseerde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 70-71.

625 Amerikaansrechtelijke opinions bevatten vaak een gelijksoortige beperking; Glazer, FitzGibbon & 
Weise 2014, p. 71.

626 Een voorbeeld van een dergelijke opinionparagraaf is: “The Dutch courts have jurisdiction over any 
civil claims against the Company.” De opiniongever moet onder ogen zien dat de bevoegdheid van 
de Nederlandse rechter kan worden beperkt door de EEX-Verordening en mogelijk toepasselijke ver-
dragen, zoals het EVEX; vgl. nr. 884. De bevoegdheid kan ook worden beperkt door een forumkeuze 
voor een buitenlandse rechter of een keuze voor arbitrage, waaraan de opinionvennootschap zich heeft 
onderworpen. Aan dergelijke beperkingen moet in de opinion zo nodig aandacht worden besteed.
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384. Geadresseerde is geen opinionontvanger. Het komt voor dat de opinion wordt 
geadresseerd aan de opinionvennootschap zonder dat deze op de opinion mag afgaan. 
Dat is gebruikelijk voor opinions die worden gegeven om te worden gedeponeerd bij de 
Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) bij registratie aldaar van in 
de Verenigde Staten aangeboden effecten; zie nr. 1100. Het komt ook wel voor als de opi-
nionontvanger een overheidsorgaan of een beurshouder is. In een dergelijk geval kan de 
relianceparagraaf beperkt blijven tot de niet-geadresseerde opinionontvanger. Omdat 
de relianceparagraaf bepaalt dat anderen dan de opinionontvanger niet op de opinion 
mogen afgaan, ligt in die beperking besloten dat de geadresseerde niet op de opinion mag 
afgaan.627

385. Geen openbaarmaking aan derden. De beperking die de tekst in nr.  380 stelt aan 
openbaarmaking van de opinion is streng. Niet alleen mag de opinionontvanger de 
 opinion niet aan derden verstrekken, hij mag ook het bestaan van de opinion, of de inhoud 
daarvan, niet aan derden bekend maken. De beperking geldt ook voor de juridisch advi-
seur van de opinionontvanger, die van de opinion kennis neemt. De juridisch adviseur is 
aan die beperking gebonden; vgl. nr. 387.

386. Openbaarmaking bij aansprakelijkstelling. Hoewel streng, is de beperking die de 
tekst in nr. 380 aan openbaarmaking van de opinion stelt, niet absoluut. Als de opinion 
gebrekkig is, moet de opinionontvanger de opiniongever kunnen aanspreken; vgl. nr. 303 
e.v. Dat vergt dat hij de opinion zo nodig in rechte kan overleggen. Daaraan voorafgaand 
vergt het dat hij de opinion kan delen met een juridisch adviseur, opdat die kan beoor-
delen of de opinion gebrekkig is. Hoewel de tekst in nr. 380 op dat punt geen uitzonde-
ring bevat – de uitzondering in de laatste alinea van de tekst in nr. 380 (“The Opinion 
Addressee may supply […]”) helpt de opinionontvanger niet omdat die slechts ziet op zijn 
juridisch adviseur “for its entry into the Agreement” – moet op deze punten een uitzon-
dering op het openbaarmakingsverbod in de tekst worden aanvaard.628

627 Het komt voor dat een opinion bij aanbieding van effecten niet wordt gericht tot de beleggers in die 
effecten als opinionontvanger, maar dat naar die opinion wel wordt verwezen in het prospectus (of 
vergelijkbaar document) dat ter zake van die aanbieding voor potentiële beleggers beschikbaar wordt 
gemaakt; vgl. Nijnens 1996, p. 22. De verwijzing zegt doorgaans alleen dat over de geldigheid van de 
effecten zal worden geopinieerd door de met name genoemde opiniongever. Of een dergelijke verwij-
zing meebrengt dat beleggers in de effecten kunnen afgaan op de opinion, hangt af van het recht dat de 
aansprakelijkheid voor onjuistheden in het prospectus beheerst.

628 Nijnens 1996, p. 109-110, stelt dat de openbaarmakingsbeperking ook niet in de weg staat aan open-
baarmaking die wordt vereist krachtens de wet. Die stelling is te kort door de bocht. Als de overeen-
komst die in de relianceparagraaf besloten ligt wordt beheerst door Nederlands recht (vgl. nr. 378 e.v.), 
is de beperking allicht nietig wegens strijd met de goede zeden voor zover zij verhindert dat de opinion 
wordt geopenbaard in gevallen waarin de Nederlandse wet dat eist (art. 3:40 lid 1 BW). Voor zover de 
beperking verhindert dat de opinion wordt geopenbaard in gevallen waarin een buitenlandse wet dat 
eist, is de beperking echter geldig behalve waar zij in strijd komt met regels van bijzonder dwingend 
recht van het betrokken buitenland; vgl. nr. 734. 
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387. Relianceparagraaf is overeenkomst. De tekst in nr. 380 zegt dat de opinionontvanger 
“agrees” dat hij de opinion niet aan anderen bekend zal maken. De wil van de opinion-
ontvanger die “agreement” aan te gaan, ligt besloten in zijn aanvaarding van de opinion. 
Hoewel een vermelding van de “agreement” de duidelijkheid dient, is zij in de praktijk 
minder gebruikelijk. Aan het bestaan van de “agreement” doet dat ondertussen niet af. 
Ook als de opinion – normatief – vermeldt dat de opinionontvanger “may not disclose” 
de opinion, is de opinionontvanger aan die beperking gebonden. De relianceparagraaf 
brengt in zoverre een overeenkomst tussen de opiniongever en de opinionontvanger tot 
stand; vgl. nr. 89 e.v.629 Schendt de opinionontvanger de beperking, dan heeft de opinion-
gever de rechten die een schuldeiser heeft jegens zijn tekortschietende schuldenaar.

388. Verbreding kring opinionontvanger en kring personen waaraan de opinion mag wor-
den bekendgemaakt. Op het uitgangspunt dat alleen de opinionontvanger- geadresseerde 
op de opinion mag afgaan, worden nogal eens uitzonderingen gemaakt. Hetzelfde geldt 
voor het uitgangspunt dat de opinion niet aan derden mag worden bekendgemaakt.

389. Kring opinionontvangers. Welke personen naast de opinionontvanger-geadresseerde 
op de opinion mogen afgaan, verschilt. Hier regeert het opiniongebruik.630 Zo is bij gesyn-
diceerde kredietfaciliteiten op de Europese markt niet ongebruikelijk dat financiers die 
bij “primary syndication” als geldgever tot de kredietovereenkomsten toetreden, op de 
 opinion mogen afgaan. “Primary syndication” is de overdracht door de financiers die 
bij het aangaan van de kredietovereenkomst daarbij als geldgever partij worden, van dat 
gedeelte van hun deelneming in de faciliteit dat zij niet gedurende langere tijd willen 
behouden. Vaak beperkt de opinion de groep financiers die op de opinion mogen afgaan 
tot financiers die binnen een bepaalde periode tot de kredietovereenkomsten toetreden. 
De lengte van de periode zal afhangen van de tijd die de oorspronkelijke financiers ver-
wachten nodig te hebben om tot primary syndication te komen. Zij kan in de praktijk uit-
eenlopen van drie tot twaalf maanden. Als geen primary syndication is voorzien, omdat 
de financiers die bij het aangaan van de kredietovereenkomst daarbij partij worden, niet 
het voornemen hebben hun deelneming geheel of gedeeltelijk te verkopen, is een rege-
ling daaromtrent in de opinion onnodig.631 Bij “US private placements”, waarbij “notes” 

629 Aldus ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 60.
630 Zie voor bezwaren tegen verbreding van de groep van opinionontvangers Glazer, FitzGibbon & Weise 

2014, p. 71, noot 14, citerend uit het “Maryland 2007 Report”: “First, an opinion giver might be in a 
conflict situation with the secondary recipient. Second, portions of the opinion could differ depending 
on the status or identity of the secondary recipient and the addressee (e.g. whether or not exempt from 
usury issues; whether or not accredited for security issues; whether or not qualified to do business in 
a particular jurisdiction). Third, the secondary recipient may have knowledge of a matter referred to 
(or not referred to) in an opinion letter that, if disclosed, would cause the opinion giver to change the 
opinion.” Een opinion dat de opinionontvanger voldoende “qualified to do business” is, kan zijn opge-
nomen in de no adverse consequences opinion. 

631 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 64, wijzen erop dat in de Amerikaanse praktijk “[c]oncerned that 
the inability of assignees to rely would impede the syndication process, syndicated lenders refused to 

Over opinions.indd   217 17-5-2016   15:01:31



Over opinions

218

worden uitgegeven aan een beperkt aantal, doorgaans Amerikaanse, professionele beleg-
gers, is het gebruikelijk dat niet alleen de oorspronkelijke beleggers-houders van notes 
als opinionontvangers-geadresseerden op de opinion mogen afgaan, maar dat ook latere 
verkrijgers van notes dat mogen.632,  633 Een beperking tot de oorspronkelijke beleggers 
wordt door die beleggers niet aanvaard.634 Dat obligatiehouders bij een publieke emissie 
van effecten op de opinion mogen afgaan, is ongebruikelijk. Opinionontvanger van een 
dergelijke opinion zijn doorgaans alleen de banken die de emissie begeleiden, de agent die 
als betaalkantoor optreedt – “paying agent”, “fiscal agent”, “issuing and paying agent”; de 
terminologie is niet vast – en in geval van een obligatie-emissie onder trustverband de 
trustee; vgl. daarover nr. 351. Een uitzondering geldt als de effecten worden geregistreerd 
bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC); zie nr.  1100. Bij pro-
gramma’s waaronder gedurende langere tijd obligaties kunnen worden uitgegeven – een 
“EMTN programma” of ook wel “DIP”; hetzelfde geldt voor CP programma’s635 – geldt 
hetzelfde, zij het dat daar doorgaans ook begeleidende banken die gedurende de looptijd 
van het programma bij een of meer emissies betrokken worden, op de opinion mogen 
vertrouwen.

accept opinion letters that did not permit reliance by assignee”.
632 “US” in “US private placement” is enigszins misleidend. Hoewel oorspronkelijk de bij een private pla-

cement uit te geven notes werden geplaatst bij Amerikaanse beleggers worden, anders dan “US” sug-
gereert, de notes tegenwoordig veelal ook aangeboden aan beleggers elders in de wereld, waaronder in 
Europa. 

633 De gebruikelijke vertaling van “note” is: obligatie. Over de vraag of onder een US private placement 
uitgegeven notes obligaties – en daarmee effecten in de zin van art. 1:1 Wft – zijn, is verschil van inzicht 
mogelijk. De notes luiden op naam en het register van houders van notes bepaalt wie de houders van 
de notes zijn. Ter zake van de notes worden schuldbewijzen uitgegeven. De notes zijn echter niet in die 
schuldbewijzen belichaamd; de schuldbewijzen strekken tot bewijs. De notes en de schuldbewijzen 
hebben, anders dan bij obligaties gebruikelijk is, geen vaste coupure, zij het dat er doorgaans wel een 
minimale coupure is. Overdracht van een note geschiedt doordat de houder van de note het schuld-
bewijs, samen met een overdrachtsakte, overlegt aan de uitgevende instelling. De uitgevende instel-
ling verstrekt vervolgens aan de verkrijger een nieuw schuldbewijs of, als de overdracht niet ziet op 
de hele note, aan elk van de overdrager en de verkrijger een nieuw schuldbewijs. Per saldo is het enige 
werkelijke verschil tussen notes en deelnemingen in een gesyndiceerde lening dat ter zake van notes 
schuldbewijzen worden uitgegeven, en ter zake van deelnemingen in een gesyndiceerde lening niet. 
Amerikaanse gesyndiceerde kredietfaciliteiten regelen echter vaak ook dat de leninggevers ter zake 
van hun deelneming in de faciliteit een note kunnen verkrijgen. Zo beschouwd is verdedigbaar dat 
notes niet als effecten moeten worden beschouwd. Gegeven de minimale coupure waarin notes kunnen 
worden verhandeld, die doorgaans ruim boven EUR 100.000 ligt (vgl. art. 5:3 Wft en art. 3 lid 2 Besluit 
definitiebepalingen Wft) heeft de kwestie echter niet of nauwelijks praktisch belang. 

634 Nijnens 1996, p. 50 betoogt dat rechtsopvolgers niet op de opinion mogen afgaan. Het feit dat een opi-
nion is beperkt tot de datum van afgifte (zie nr. 353), zou zich daartegen verzetten. Daarover kan ook 
anders worden gedacht. 

635 “EMTN” staat voor “European Medium Term Note”. Omdat onder de programma’s veelal ook kort-
lopende obligaties – met een looptijd van minder dan twee jaar – of juist heel langlopende obligaties 
kunnen worden uitgegeven, is “Medium Term” misleidend. De benaming “DIP”, dat staat voor “Debt 
Issuance Programme”, is wel accuraat. “CP” staat voor “Commercial Paper”, obligaties met een looptijd 
van ten hoogste twee jaar bestemd voor de professionele markt en mede daarom met een grote coupure 
(meestal EUR 1 miljoen of meer); vgl. het lemma in Financieel Woordenboek.
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390. Kring personen waaraan de opinion mag worden bekendgemaakt. Een opinion is geen 
publiek stuk; zie echter nr. 1097. Een opinion is bestemd voor de opinionontvanger, die 
erop mag vertrouwen. Omdat een opinion niet bestemd is voor anderen, is het uitgangs-
punt dat zij ook niet aan anderen mag worden geopenbaard. Aan dit uitgangspunt is de 
afgelopen jaren echter krachtig gemorreld. Opiniongevers zijn hier gezwicht voor de druk 
van de markt. De kring van anderen dan opinionontvangers aan wie de opinion bekend 
mag worden gemaakt, is aldus nogal uitgedijd. Drijvende kracht zijn hier vooral banken 
en, in mindere mate, andere gereguleerde instellingen. Zij verlangen, afhankelijk van het 
geval, wel de mogelijkheid de opinion te verstrekken aan (a) rechtsopvolgers en mogelijke 
rechtsopvolgers van de opinionontvanger, (b) groepsmaatschappijen, (c) de accountant, 
(d) juridisch adviseurs en andere adviseurs in het algemeen, en (e) toezichthouders.636 
Soms worden aan de verlanglijst (f) rating agencies toegevoegd. Opinionontvangers vra-
gen daarnaast vaak om een mogelijkheid tot overlegging van de opinion (g) voor zover 
vereist door de wet, en (h) in gerechtelijke procedures. Verstrekking van de opinion aan 
mogelijke rechtsopvolgers biedt deze enig zicht op de juridische risico’s die verbonden 
zijn aan de rechtsverhouding waarin zij opvolgen. Ook als zij niet op de opinion mogen 
afgaan (zie hieronder), biedt inzage in de opinion hen ten minste de geruststelling dat een 
opinion met een bepaalde inhoud is verkregen. De mogelijkheid de opinion aan moge-
lijke rechtsopvolgers te verstrekken heeft daarnaast een praktische achtergrond: de opi-
nion wordt meestal opgenomen in de “closing bible” met de documentatie betreffende de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en die wordt in de praktijk in zijn geheel aan 
rechtsopvolgers en mogelijke rechtsopvolgers overhandigd.637 Ook de verstrekking aan 
groepsmaatschappijen heeft een praktische reden: juridische en organisatorische scheids-
lijnen in een groep lopen niet altijd parallel, en opinionontvangers op een lager niveau in 
de groep moeten bovendien aan hoger gelegen niveaus kunnen rapporteren. De mogelijk-
heid van bekendmaking aan toezichthouders, ook in gevallen waarin de wet dat niet ver-
eist (zie daarover hieronder), verlangen gereguleerde instellingen om onenigheid met de 
toezichthouder te voorkomen. Als wordt verlangd dat de opinion aan een of meer rating 
agencies mag worden verstrekt, is het zaak dat de opiniongever in de opinion vastlegt voor 
welk doel dat gebeurt. Niet ongebruikelijk is dat de opinion mag worden overgelegd:

to the extent required by law (including by a binding order of a court or governmental 
authority with jurisdiction)

636 Opinionontvangers verlangen ook wel dat in de opinion wordt vermeld dat de opinion mag worden 
bekend gemaakt aan “directors, officers and employees” van de opinionontvanger. Omdat de opinion-
ontvanger altijd een rechtspersoon is die naar zijn aard alleen van de opinion kennis kan nemen door 
zijn “directors, officers and employees”, is een dergelijke toevoeging inhoudsloos.

637 Nijnens 1996, p. 110, stelt dat de openbaarmaking van opinions door opname in “closing bibles” alge-
meen geaccepteerd is.
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Daartegen is moeilijk bezwaar te maken. Opinionontvangers vragen soms om na “law” 
toe te voegen “or regulation”. Wat een “regulation” is, is niet zonder meer duidelijk.638 
Zo beschouwd is de toevoeging te ontraden; vgl. nr. 95. Een verwijzing naar “legally bin-
ding regulation” kan echter ook niet veel kwaad. Omdat voor de opiniongever op voorhand 
niet duidelijk is hoe ver door de wet verplichte overlegging kan gaan, rijst de vraag of enige 
bescherming voor de opiniongever moet worden ingebouwd, bijvoorbeeld door te bepalen 
dat de opinionontvanger de opiniongever tevoren of, als dat niet mogelijk is, zo spoedig 
mogelijk achteraf van de overlegging op de hoogte moet stellen, en desverlangd moet aan-
tonen dat overlegging daadwerkelijk door de wet wordt geëist. Banken zullen de grens 
stellen dat enige mededeling omtrent overlegging aan de opiniongever alleen is vereist 
voor zover de wet een dergelijke mededeling niet verbiedt. Een mogelijkheid de opinion 
over te leggen in gerechtelijke procedures roept de vraag op om welke procedures het dan 
gaat. Dat de opinion moet worden overgelegd als de rechter dat gebiedt, ligt al besloten in 
de mogelijkheid de opinion over te leggen voor zover de wet dat eist (zie hierboven). Niet 
onredelijk is dat de opinionontvanger de opinion kan overleggen voor zover dat nodig 
is om een door hem gevoerd verweer te onderbouwen. Denk aan een bank die obligaties 
bij het publiek heeft geplaatst en ter afwering van een schadevordering van beleggers die 
klagen over de onjuistheid van een onderdeel van het prospectus waarover de bank een 
prospectus opinion heeft gekregen, wil aantonen dat hij voldoende zorg heeft betracht 
om te bevorderen dat het onderdeel juist is. Zie over de overlegging van de opinion in een 
procedure waarin de opiniongever voor een gebrek daarin aansprakelijk wordt gesteld 
nr. 386. In alle onder (a)-(h) genoemde gevallen zal de opiniongever buiten twijfel willen 
stellen dat de niet-opinionontvangers waaraan de opinion mag worden bekend gemaakt 
daarop niet mogen afgaan, bijvoorbeeld door te bepalen dat bekend making geschiedt:

solely for information purposes (and not to be relied upon)

391. Geen aansprakelijkheid jegens anderen dan opinionontvangers. De verspreiding van 
een opinion onder anderen dan de opinionontvanger, roept de vraag op of de opinion gever 
jegens die anderen aansprakelijk is, als de opinion gebrekkig is. Voor zover Nederlands 
recht van toepassing is, is dat in beginsel niet het geval. Tussen de opiniongever en een 
ander aan wie de opinion mag worden geopenbaard, bestaat geen overeenkomst. De ander 
kan de opiniongever daarom alleen aanspreken uit onrechtmatige daad. Dat een persoon 
met wie de opiniongever geen overeenkomst heeft, de opiniongever voor gebreken in de 
opinion uit onrechtmatige daad kan aanspreken, is op zichzelf niet uitgesloten. Als een 
opiniongever een third party opinion geeft, dus aan een opinionontvanger die niet zijn 

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

4.8 Ondertekening

392. Ondertekening opinion. De opinion wordt door de opiniongever ondertekend. 
Sommige opiniongevers kiezen ervoor elke pagina van de opinion te paraferen.

393. Ondertekening door opinioncompagnon. Waar de opinion in de ik-vorm is geschre-
ven (zie nr. 361), zal de opinion worden ondertekend door de betrokken advocaat. Treedt 
de advocaat op voor een kantoor als opiniongever, dan zal hij ondertekenen in naam van 
dat kantoor. Is de opinion in de wij-vorm geschreven, dan zal de opinion in naam van het 
opiniongevende kantoor worden ondertekend door een opinioncompagnon; vgl. nr. 25.641 
Sommige advocatenkantoren volgen voor opinions een vier-ogenbeleid. In dat geval zal 
de opinion worden ondertekend door twee opinioncompagnons; vgl. nr. 299. Of de advo-
caat of advocaten die een opinion in naam van een kantoor tekenen, daartoe bevoegd 
zijn, is voor de opinionontvanger ondertussen zonder belang: de opinion is gegeven als 

639 HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6162, JOR 2012/136. Enigszins anders op dit punt Van den 
Akker 2001, p. 184 en voorzichtig Brink & Raaijmakers 1996, p. 60-61, maar hun gedachten dateren van 
voor het arrest van de Hoge Raad.

640 De terzijdestelling van de aansprakelijkheidsuitsluiting, of een beroep daarop, kan langs verschillende 
wegen worden bereikt. De uitsluiting zelf zou op grond van art. 3:40 lid 1 BW geheel of gedeeltelijk 
nietig kunnen zijn wegens strijd met de goede zeden. Een beroep op de uitsluiting zou kunnen afstuiten 
op het verbod van misbruik van recht (art. 3:13 BW) of op de regel dat een tussen schuldeiser en schul-
denaar geldende regel buiten toepassing blijft voor zover toepassing naar redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn (art. 6:2 BW).

641 Ook de meeste Amerikaanse kantoren kennen de regel dat opinions alleen mogen worden onder tekend 
door een of meer compagnons. Een substantiële minderheid laat ondertekening door anderen dan 
compagnons toe, mits zij specifieke toestemming hebben; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 101, 
noot 8.
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zij is ondertekend door een aan het betrokken kantoor verbonden advocaat. Omdat een 
opinion geen rechtshandeling is (zie echter nr. 394), is de vraag of de opiniongever aan-
sprakelijk is voor een gebrek in de opinion, geen vraag van vertegenwoordiging, maar van 
toerekening; zie nr. 299.

394. Contractuele bepalingen. De opinion is wel een rechtshandeling voor zover daarin 
contractuele bepalingen zijn opgenomen. Het gaat dan om een rechts- en forumkeuze, een 
mogelijke toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden en de relianceparagraaf; zie 
nr. 214. Die regelingen dienen echter het belang van de opiniongever. Als de opiniongever 
zich erop beroept dat de ondertekenaar van de opinion niet bevoegd is de opiniongever te 
binden, valt hij in zijn eigen zwaard: de onbevoegdheid doet niet af aan zijn aansprakelijk-
heid voor gebreken in de opinion, maar kan wel twijfel zaaien over de geldigheid van de 
genoemde regelingen.

395. Ondertekening met kantoornaam. Sommige kantoren ondertekenen opinions slechts 
met de kantoornaam.642 Doel is, duidelijk te maken dat de opinion uitgaat van het kantoor 
en niet van de ondertekenende advocaat. Daarvoor is wat te zeggen, zeker in gevallen 
waarin meer advocaten aan de opinion hebben gewerkt. Ondertekening met een kantoor-
naam zet de opinionontvanger echter op achterstand als het kantoor betwist de opinion te 
hebben afgegeven. Van de handtekening van een persoon-ondertekenaar kan de echtheid 
zo nodig worden bewezen, maar wie de kantoornaam onder de opinion heeft gezet zal de 
opinionontvanger vaak niet weten, laat staan kunnen bewijzen.643, 644

396. Parafering. Sommige opiniongevers kiezen ervoor elke pagina van hun opinions te 
paraferen. Parafering strekt ertoe te voorkomen dat pagina’s van de opinion na afgifte 
door andersluidende pagina’s worden vervangen. Daarbij zijn opiniongever en opinion-
ontvanger beide gebaat. Het ontbreken van parafering doet aan de aansprakelijkheid van 
de opiniongever voor de opinion echter niet af.

642 In de Verenigde Staten is dat gebruikelijk, maar ondertekening door een persoon-ondertekenaar in 
naam van de opiniongever komt ook voor; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 100.

643 Ondertekening met de kantoornaam is lange tijd gebruikelijk geweest in het accountantsvak. 
Ondertekening van een accountantsverklaring met de kantoornaam is in Nederland echter niet langer 
toegestaan; de wet eist dat de voor de verklaring verantwoordelijke accountant de verklaring op eigen 
naam tekent (art. 29 Wet toezicht accountantsorganisaties).

644 Asser/Van Olffen 7-VII* 2010/115 stelt dat bij ondertekening met de kantoornaam door een openbare 
vennootschap de wederpartij redelijkerwijs kan verlangen dat op een of andere wijze duidelijk wordt 
gemaakt wie in naam van de vennootschap heeft gehandeld.
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