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5 Het hart van een opinion

5.1 Opinionparagrafen

397. Opinion is eenheid. De opinionparagrafen in een opinion kunnen niet op zich-
zelf worden beschouwd. Zij vormen met de beschrijving van het feitelijk onderzoek, de 
assumptions en de qualifications een geheel. Dat geheel is de kern van de opinion. De 
oordelen die in de opinionparagrafen worden gegeven, zijn gebaseerd op het feitelijk 
onderzoek en de veronderstellingen die zijn neergelegd in de assumptions. Die oordelen 
gelden binnen de grenzen die worden gesteld door de beperkingen in de qualifications. 
Het is gebruikelijk dat de opiniongever erop wijst dat feiten die hem niet zijn onthuld, 
de in de opinion gegeven oordelen onjuist kunnen maken.

398. Opinionparagrafen. Welke opinionparagrafen een opinion bevat, verschilt; zie 
nr. 202 e.v.

399. Vastleggen eenheid opinion. Het is gebruikelijk dat de opiniongever in zijn opinion 
tot uitdrukking brengt dat de oordelen die hij in de opinionparagrafen geeft, zijn geba-
seerd op de in de opinion opgesomde stukken en bevestigingen en de in de assumptions 
opgenomen veronderstellingen, en dat die oordelen worden beperkt door de in de qualifi-
cations opgenomen uitzonderingen. Dat kan bijvoorbeeld als volgt:

Based on the documents and confirmations referred to and assumptions made and 
subject to the qualifications set out in this opinion and subject to any matters not dis-
closed to me, I am of the following opinion:

Een vermelding langs deze lijnen is niet noodzakelijk. Wat de vermelding zegt, spreekt 
vanzelf. Als zij ontbreekt, geldt haar inhoud daarom onverkort.

400. “matters not disclosed to me”. De opiniongever mag ervan uitgaan dat de opinion-
vennootschap en de opinionontvanger hem geen feiten onthouden waarvan zij behoren te 
begrijpen dat zij de opinion zouden kunnen raken; zie nr. 246. Dat uitgangspunt is in de 
tekst in nr. 399 terug te vinden in de vermelding dat de opinion is “subject to […] any mat-
ters not disclosed to me”. Omdat het uitgangspunt hoe dan ook geldt, kan de vermelding 
ook worden weggelaten.

401. Opinions in assumptions en qualifications. Tussen opinions enerzijds en assumptions 
en qualifications anderzijds kan geen scherpe grens getrokken worden. Een mededeling 
in een qualification dat een in een opinionparagraaf gegeven oordeel uitzondering lijdt, is 
naar haar aard eveneens een oordeel. In zoverre is elke qualification tevens een opinion. 
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Niet elke uitzondering waarop een qualification wijst, is zonder meer van toepassing. 
Denkbaar is dat onzeker is, hoe het recht op een bepaald punt luidt. Denkbaar is ook dat 
het recht wel duidelijk is, maar de toepassing ervan afhangt van de omstandigheden van 
het geval. Het komt voor dat de opinionontvanger in een dergelijk geval geen genoegen 
neemt met de enkele mededeling dat er een kans is dat een uitzondering van toepassing is, 
maar verlangt dat de opiniongever verduidelijkt hoe groot de kans is. Als de opiniongever 
bereid is aan dat verlangen tegemoet te komen, is zijn schatting van die kans opnieuw een 
oordeel. Omdat de schatting van een kans naar haar aard onzeker is, kan de opiniongever 
ervoor kiezen in de qualification meer of minder uitvoerig uiteen te zetten hoe hij tot 
zijn schatting is gekomen. De qualification krijgt aldus het karakter van een “reasoned 
qualification”; vlg. nr. 53 e.v. Hoewel dat minder gebruikelijk is, kan ook een assumption 
een oordeel van de opiniongever bevatten. Dat kan in het bijzonder voorkomen als in 
de assumption een juridische kwalificatie wordt verondersteld; vgl. nr. 454. De opinion-
gever kan in een dergelijk geval, al dan niet op aandringen van de opinionontvanger, in 
de assumption verduidelijken in welke gevallen de kwalificatie kan worden bereikt. Die 
verduidelijking houdt een oordeel in. Voor een in een assumption of qualification opge-
nomen oordeel is de opiniongever op dezelfde voet aansprakelijk als voor een in een opi-
nionparagraaf opgenomen oordeel.

402. Geen “implied opinions”. Het oordeel dat een opiniongever geeft, is beperkt tot het 
oordeel dat uit de opinion blijkt. Dat spreekt vanzelf. Een opiniongever kan niet geacht 
worden een oordeel te hebben gegeven, dat hij niet gegeven heeft. Een opinion bevat geen 
“implied opinions”.645, 646 Het oordeel van de opiniongever is daarom in beginsel beperkt 
tot het oordeel dat in de opinionparagrafen is neergelegd. Het beginsel lijdt uitzondering 
waar een ander onderdeel van de opinion, in het bijzonder een qualification, een oordeel 
houdt; vgl. nr.  401. Zie over de vraag in hoeverre in een opinionparagraaf een oordeel 
besloten kan liggen dat gebruikelijk onderwerp van een andere opinionparagraaf is nr. 38 
e.v. Een enkele opiniongever vermeldt in zijn opinion dat het daarin neergelegde oordeel 
beperkt is tot wat uit de opinion blijkt. Een dergelijke vermelding is overbodig (maar kan 
geen kwaad).

645 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 12: “Indeed, in no event 
should a recipient regard an opinion letter as covering any matters that are not specifically addressed 
in a numbered opinion paragraph […]”. Aldus ook TriBar 1998, § 1.6: “The third-party opinion recip-
ient is entitled to rely only on what is stated in the opinion letter, regardless of what it requested be 
stated.” Zie ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 61, die stellen dat er “vanuit moet worden gegaan dat de 
opinion-gever niet méér heeft willen verklaren dan door hem met zoveel woorden in de opinion letter 
tot uitdrukking is gebracht”.

646 Als de opiniongever een oordeel niet in zijn opinion heeft opgenomen, zullen in de opinion ook de bij 
dat oordeel behorende assumptions en qualifications ontbreken. In een opinion een oordeel te lezen 
dat daarin niet is opgenomen, roept daarmee de vraag op of bijbehorende assumptions en qualifica-
tions die evenmin zijn opgenomen, desondanks in de opinion moeten worden gelezen. Voor zover de 
assumptions en qualifications implied assumptions en qualifications zijn, ligt dat voor de hand. Hoe 
moet worden omgegaan met andere assumptions en qualifications is echter onduidelijk.
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5.2 Feitelijk onderzoek

403. Feitelijk onderzoek. Welk feitelijk onderzoek de opiniongever moet doen om zijn 
opinion te kunnen geven, verschilt. Ten minste moet hij de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, en mogelijk andere documenten, bestuderen. Als hij capacity opinions 
geeft, moet hij het handelsregister en de insolventieregisters raadplegen, en voorts de 
Europese terroristenlijsten. In een enkel geval moet hij het Wft-register raadplegen. Als 
een opinion wordt gegeven over aandelen op naam, zal de opiniongever het aandeel-
houdersregister van de betrokken vennootschap raadplegen. Ander feitelijk onderzoek 
komt in de praktijk zelden voor.

404. Soorten onderzoek. Zie over het bestuderen van documenten nr. 406 e.v. Zie over het 
raadplegen van het handelsregister nr. 416 e.v. Zie over het raadplegen van Europese ter-
rorismelijsten nr. 432 e.v. Zie over het raadplegen van de insolventieregisters nr. 436 e.v. 
Zie over het raadplegen van het Wft-register nr. 446 e.v. Zie over aandeelhoudersregisters 
nr. 449 e.v.

405. Ander feitelijk onderzoek. Dat een opiniongever ander dan het in nr. 404 genoemde 
onderzoek doet of moet doen, komt in de praktijk niet of nauwelijks voor. Omdat de opi-
niongever altijd bewijs zal willen kunnen overleggen van zijn feitelijke bevindingen, ver-
taalt “ander feitelijk onderzoek” zich in de praktijk altijd in onderzoek van documenten; 
vgl. nr. 243.

406. Documenten. Tekst:

I have examined the following documents:
(a) A copy of the Agreement.
(b) […]

My examination has been limited to the text of the documents and I have not investi-
gated the meaning and effect of any document (or part of it) governed by a law other 
than Dutch law under that other law.

407. Opsomming documenten. Het is gebruikelijk dat de opiniongever in zijn opinion 
alle documenten opsomt die hij met het oog op zijn opinion heeft bestudeerd. De opsom-
ming laat onverlet dat, als behoorlijk onderzoek vergt dat de opiniongever ook andere 
documenten bestudeert, de opiniongever dat moet doen. Een uitputtende opsomming 
kan ook achterwege blijven.

408. Te bestuderen documenten. Zie over de vraag welke documenten bestudering vergen 
de bespreking van de verschillende opinionparagrafen in de hoofdstukken 5-12.
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409. Bestudering kopieën. Als de opiniongever een document bestudeert, bestudeert hij 
vaak niet het document zelf, maar een kopie daarvan. De opiniongever mag ervan uitgaan 
dat die kopie overeenstemt met het origineel; zie nr. 246 en 465 e.v.

410. Precisie van verwijzingen. De mate van precisie waarmee de documenten worden 
aangeduid die de opiniongever heeft bestudeerd, verschilt. Van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, pleegt ten minste te worden vermeld of een concept – “draft” – 
of ondertekende versie – “copy” – is bekeken.647 Als een ondertekende versie is bekeken, 
pleegt de datum van de rechtsverhouding te worden vermeld. Ook handelsregisteruit-
treksel, besluiten en ondernemingsraadsadvies plegen met hun datum nader te worden 
aangeduid. Of meer detail wordt gegeven – bijvoorbeeld de wijze waarop een document 
ontvangen is: in origineel, in kopie, per e-mail, per fax – is aan de opiniongever. De vraag 
wat het precieze document is dat de opiniongever heeft bestudeerd, kan in de praktijk 
alleen van belang zijn als het betrokken document een concept is waarvan verschillende 
versies bestaan. De opiniongever zal uitgaan van de laatste versie die hij ontvangen heeft. 
Welke versie dat is, kan zo nodig aan de hand van het dossier van de opiniongever worden 
vastgesteld. Een precieze aanduiding in de opinion is daarvoor onnodig.648, 649

411. Volledigheid opsomming. Als een opinion een volledige lijst bevat van de documen-
ten die de opiniongever met het oog op zijn opinion heeft bestudeerd, is het niet bezwaar-
lijk dat de opiniongever in zijn opinion vastlegt dat de lijst uitputtend is.650 De vastlegging 
is vooral van belang als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, verwijst naar andere 
documenten. Zo komt het wel voor dat een garantie waarop een opinion ziet, voor de 
inhoud van de gegarandeerde verplichtingen verwijst naar een andere overeenkomst. 
Ook is, bijvoorbeeld, denkbaar dat een overeenkomst waarop een opinion ziet, begrip-
pen gebruikt die in een andere overeenkomst zijn gedefinieerd. Het is niet uitgesloten dat 
de opinionontvanger in een dergelijk geval het niet nodig acht dat de opiniongever ook 
die andere overeenkomst bestudeert. Met die bestudering kunnen kosten gemoeid zijn 
die degene die de kosten van de opinion draagt, niet wil maken; vgl. nr. 157 e.v. en in het 
bijzonder nr. 162. De vastlegging wijst de opinionontvanger er in een dergelijk geval op 
dat de opinion zich niet uitstrekt over de niet bestudeerde documenten, zodat problemen 

647 Een “copy” hoeft niet door alle partijen te zijn ondertekend. De opiniongever mag ervan uitgaan dat de 
rechtsverhouding is aangegaan in de vorm die hem door de partijen is voorgelegd; vgl. nr. 246.

648 Anders Nijnens 1996, p. 59, die stelt dat de opiniongever duidelijk moet aangeven wat de aard is van de 
documenten die de opiniongever heeft bestudeerd (origineel, fotokopie, faxkopie enz.). In dezelfde zin 
Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 55. Het opiniongebruik heeft zich sinds 1996 echter in een andere 
richting ontwikkeld.

649 Nijnens 1996, p. 58, beveelt voor de opsomming van documenten een bepaalde volgorde aan. Het is 
waar dat een opinion erbij gebaat is als zij logisch is. Ook een andere dan de door Nijnens voorgestane 
volgorde kan echter logisch zijn. 

650 Vgl. echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 126, wijzen op de mogelijkheid dat een uitputtende 
bedoelde lijst niet uitputtend is, omdat wel bestudeerde documenten daarin niet zijn opgenomen. Een 
vermelding dat de lijst uitputtend is, wordt daarmee betekenisloos.
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die daarin verscholen mochten liggen niet voor risico van de opiniongever komen. De 
vastlegging ontslaat de opiniongever echter niet van zijn verplichting behoorlijk onder-
zoek te doen. Het is de taak van de opiniongever na te gaan welke documenten hij moet 
bestuderen om zijn opinion te kunnen geven; vgl. nr. 240. Als documenten die moeten 
worden bestudeerd ontbreken, kan de opiniongever zich niet achter de vastlegging ver-
schuilen.651, 652 In een voorbeeld: als de statuten van de opinionvennootschap bepalen dat 
het bestuur bij reglement zijn vergaderorde kan regelen, behoort de opiniongever (voor 
zover dat voor de opinion van belang is) na te gaan of een dergelijk reglement is opgesteld. 
Laat hij dat na en is een in de opinion gegeven oordeel dientengevolge onjuist (bijvoor-
beeld omdat het reglement voorziet in een quorumeis die niet in acht genomen is bij de 
besluitvorming waarop de corporate action opinion ziet), dan is de opiniongever jegens de 
opinionontvanger aansprakelijk.

412. Achterwege laten opsomming. Omdat een opsomming van documenten in de opi-
nion de opiniongever niet ontslaat van de verplichting behoorlijk onderzoek te doen (vgl. 
nr. 411), is het nut van de opsomming beperkt. Een verwijzing naar de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, mag in de opinion niet ontbreken. Zonder die verwijzing is niet 
duidelijk waarover de opinion gaat. De rechtsverhouding waarop de opinion ziet, verplicht 
de opinionvennootschap er vaak toe aan de opinionontvanger allerlei vennootschappelijke 
documenten – statuten, handelsregisteruittreksel, besluiten – over te leggen. Een opsom-
ming in de opinion maakt het de opinionontvanger mogelijk na te gaan of de documenten 
die hij heeft ontvangen, dezelfde zijn als de documenten waarvan de opiniongever is uit-
gegaan. Daarbuiten heeft een opsomming van documenten in de opinion echter weinig 
toegevoegde waarde. Zo beschouwd kan zij ook wel achterwege blijven. De opinion kan 
dan vermelden dat de opiniongever heeft bestudeerd “such documents as I have deemed 
relevant” of, beter (vgl. nr. 175 e.v.), “such documents as are customary”.653, 654, 655, 656

651 Aldus ook Nijnens 1996, p. 58.
652 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p.123-126.
653 Aldus ook Van Wassenaer, Adv 1988, p. 392. Anders Nijnens 1996, p. 58 en 60, die stelt dat als een 

opsomming van documenten wordt opgenomen, die juist en volledig moet zijn, zij het dat niet afzon-
derlijk in de opsomming genoemde documenten kunnen worden gevat in een vangnet-omschrijving 
(“such other documents as I have deemed relevant”). 

654 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 127, menen dat het achterwege laten van een opsomming “– on 
balance – probably has the edge”. 

655 Een opsomming kan voor de opiniongever een checklist zijn, aan de hand waarvan hij eenvoudig zeker 
kan stellen dat hij alle benodigde documenten heeft ontvangen; aldus ook Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 126. Die checklist kan echter ook naast de opinion worden opgemaakt. Vgl. Glazer, FitzGibbon 
& Weise 2014, p. 40, noot 26: “Some firms have adopted a policy of requiring that each time an opinion 
is delivered the opinion preparers include in a separate folder the documents they relied on and a brief 
memo summarizing the work they did to support the opinions they gave.”

656 De opiniongever zou kunnen toevoegen dat hij heeft gedaan “such investigations as are customary”. In 
de Amerikaanse praktijk is een dergelijke toevoeging gebruikelijk; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, 
p. 123. Vgl. ook Tribar § 1.4(c). In een Nederlandse opinion waarin de “investigations” – raadpleging 
van het handelsregister, de insolventieregisters en mogelijk andere registers en raadpleging van de 
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413. Beperking tot tekst documenten. De opiniongever kan zijn onderzoek van docu-
menten beperken tot de tekst daarvan. Onderzoek van buitenlands recht wordt van de 
opiniongever niet gevergd.

414. Beperking tot tekst documenten. De opiniongever mag (en moet) de documenten die 
hij met het oog op de opinion bestudeert, in beginsel uitleggen overeenkomstig hun taal-
kundige betekenis, bezien tegen de achtergrond van het betrokken document als geheel; 
zie nr. 250 e.v. In de vraag of documenten die worden beheerst door buitenlands recht 
naar dat recht mogelijk een bijzondere betekenis hebben, hoeft de opiniongever zich niet te 
verdiepen; zie nr. 252. Dit alles is vastgelegd in de laatste zin van de laatste alinea van de in 
nr. 406 opgenomen tekst (“My examination has been limited to the text of the documents 
[…]”). Als de zin ontbreekt, geldt wat hij zegt echter onverminderd. Zo beschouwd kan de 
zin ook achterwege worden gelaten.

415. Alternatieve formulering. In plaats van “the text of the documents” wordt ook wel 
“the face of the documents” gebruikt. De twee formuleringen hebben dezelfde betekenis.

416. Handelsregister. Tekst:

I have examined the following documents:
(a) A copy of a Trade Register extract relating to the Company.
(b) […]

In addition, I have obtained the following confirmations on the date of this opinion:
(a) Confirmation by telephone from the Chamber of Commerce that the Trade Regis-

ter extract referred to in this opinion is up to date.
(b) […]

417. Handelsregister als verplichte bron. Een opiniongever behoort waar mogelijk de 
informatie waarop een opinion is gebouwd, te verkrijgen uit het handelsregister.657 Een 
opiniongever mag er zonder nader onderzoek van uitgaan dat de aldus verkregen infor-
matie juist is. Als de opiniongever weet of behoort te weten dat de informatie onjuist is, 
moet hij daarvan in beginsel in de opinion melding maken.

 terrorismelijsten; vgl. nr.  416 e.v., 436 e.v. 446 e.v. en 432 e.v. – worden uitgespeld, is de toevoeging 
overbodig (en niet zonder risico: zij kan suggereren dat de opiniongever ook nog andere investigations 
heeft gedaan; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 123-125, noot 15). Alleen als een of meer inves-
tigations niet worden genoemd – raadpleging van de terrorismelijsten wordt niet altijd vermeld – heeft 
de toevoeging betekenis.

657 Vgl. Hofstede, TvOb 2007, p. 111.
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418. Onderscheid handelsregister – Kamer van Koophandel. Strikt genomen behoort in de 
hierna volgende nummers, en elders in dit boek, onderscheid te worden gemaakt tussen 
het handelsregister – de geordende verzameling van gegevens omtrent ondernemingen en 
rechtspersonen – en de Kamer van Koophandel – de instelling waardoor het handelsregis-
ter als gegevensverzameling wordt gehouden (vlg. art. 3 lid 1 Hrw). Gemakshalve gebruikt 
dit boek “handelsregister” als verzamelbegrip. Al naar gelang de context wordt daarmee 
het handelsregister of de Kamer van Koophandel bedoeld.

419. Derdenbescherming handelsregister. Nederlandse opinionvennootschappen zijn over 
het algemeen ingeschreven in het handelsregister. Zie voor een uitzondering nr. 518. Van 
de juistheid en volledigheid van de in het handelsregister ingeschreven informatie mag 
een opiniongever uitgaan. Zie voor uitzonderingen nr. 420 e.v. “Informatie” heeft hier een 
ruime betekenis. Het begrip omvat zowel feiten die in het handelsregister moeten wor-
den ingeschreven, als stukken, zoals statuten, die bij het handelsregister moeten worden 
gedeponeerd. Dat een opiniongever ten aanzien van dergelijke informatie op het handels-
register mag varen, vloeit voor uit de bepaling in de Hrw (art. 25 leden 1 en 3) dat tegen-
over derden die daarvan onkundig waren niet de onjuistheid of onvolledigheid van de 
handelsregisterinschrijving kan worden tegengeworpen, en uit de vergelijkbare bepaling 
in het BW (art. 2:6 leden 1-3).658, 659 De opinionvennootschap kan zich jegens de opinion-
ontvanger dus niet op onjuistheden en onvolledigheden in de handelsregisterinschrijving 
beroepen. Daarmee heeft de opinionontvanger bij een onderzoek naar eventuele onjuist-
heden in die inschrijving geen belang. De opiniongever kan zulk onderzoek daarom mede 
met het oog op de kosten achterwege laten; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162.660

658 Art. 25 lid 1 Hrw biedt bescherming als een in te schrijven of te deponeren feit niet is ingeschreven of 
gedeponeerd, art. 25 lid 3 Hrw tegen onjuiste of onvolledige inschrijvingen en depots. Art. 25 lid 1 ziet 
mede op gevallen waarin een aanvankelijk juiste en volledige inschrijving onjuist of onvolledig omdat 
een door de wet vereiste inschrijving achterwege blijft; Asser/Kroeze 2-I* 2015/277.

659 De wet brengt mee dat het handelsregister een opgave ter inschrijving in het handelsregister die ziet op een 
NV of een BV moet publiceren in de Staatscourant (art. 24 lid 1 Hrw jo. art. 3a Handelsregisterregeling) 
of een ander doeltreffend instrument (art. 24 lid 1 Hrw). Ook zolang de publicatie niet is geschied kan 
een onjuistheid of onvolledigheid niet worden tegengeworpen aan derden te goeder trouw (art. 25 lid 1 
Hrw; zie voor een aanvulling op de regeling noot 674). Voor wijzigingen in de inschrijving en depone-
ring van stukken geldt een soortgelijke regeling (art. 24 lid 2 en 25 lid 3 Hrw). Omdat de opiniongever 
het handelsregister moet raadplegen, zal hij van ingeschreven opgaves, wijzigingen en deponeringen 
langs die weg op de hoogte raken. De regeling omtrent publicatie mist daarom in de opinionpraktijk 
belang.

660 Omdat derden op het handelsregister mogen afgaan, is het zaak dat het register juist en volledig is. Het 
handelsregister heeft dienaangaande een actieve rol. Het moet maatregelen treffen die ertoe strekken 
dat het register ‘ “juist, actueel en volledig” is (art. 40 Hrw; zie ook art. 41 e.v. Hrw). Als het handels-
register gerede twijfel heeft of een ter inschrijving aangeboden gegeven juist is, beslist het, zo nodig na 
onderzoek, of het gegeven moet worden gewijzigd (art. 34 – voor authentieke gegevens in de zin van 
art. 1 Hrw – en art. 38 jo. 34 Hrw jo. 48 Hrb – voor andere gegevens, met een beperking tot gegevens 
genoemd in hoofdstuk 4 Hrb).
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420. Geen derdenbescherming bij kwade trouw. De bescherming die de Hrw en het BW 
de opinionontvanger bieden, is niet absoluut. Zij geldt slechts als de opinionontvanger de 
onjuistheid of onvolledigheid van de handelsregisterinschrijving niet kende.661 Het komt 
voor dat de opiniongever weet dat de inschrijving is achterhaald; zie nader nr. 423. Het 
is denkbaar dat de opiniongever niet weet dat de inschrijving is achterhaald, maar dat de 
opinionontvanger wel van een onjuistheid of onvolledigheid op de hoogte is. Een enkele 
opiniongever wijst erop dat in dat geval de Hrw geen bescherming biedt. Dat gebeurt in 
een qualification die zegt dat de handelsregisterinschrijving niet bewijst dat de ingeschre-
ven informatie juist is, maar dat onjuistheden en onvolledigheden niet kunnen worden 
tegengeworpen aan derden die daarvan onkundig waren. Hoewel een dergelijke qualifi-
cation de opinionontvanger met de neus op de werkelijkheid drukt, brengt het ontbreken 
van de qualification niet mee dat een opinionontvanger die weet van een onjuistheid of 
onvolledigheid de opiniongever mag tegenwerpen dat hij van de onjuiste of onvolledige 
informatie is uitgegaan. De opiniongever mag ervan uitgaan dat de opinionontvanger 
hem geen feiten onthoudt waarvan hij behoort te begrijpen dat die de opinion zouden 
kunnen raken; zie nr. 246.

421. Andere uitzonderingen op derdenbescherming. De Hrw bevat, en biedt de ruimte 
voor, uitzonderingen op de regel dat op de juistheid en volledigheid van de handelsregis-
terinschrijving mag worden vertrouwd. Uitzonderingen bestaan voor (a) artikel 7:811 BW, 
(b) “opgaven betreffende aangelegenheden die ingevolge enig wettelijk voorschrift – niet 
zijnde Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, verordening 2137/85 of verordening 2157/2001 
– ook op andere wijze worden openbaar gemaakt” (art. 25 lid 4 aanhef en onder b Hrw), 
en (c) “alle gegevens […] over een […] rechtspersoon die voor het eerst is opgenomen 
in het handelsregister zonder een opgave door een daartoe bevoegd persoon, zolang de 
handtekening van degene die tot het doen van opgave verplicht is, niet in het handelsre-
gister is opgenomen” (art. 25 lid 4 Hrw jo. art. 50 Hrb).662 De uitzondering onder (a) is naar 
de letter betekenisloos. Art. 7:811 BW maakte deel uit van het voorstel van wet tot vast-
stelling van titel 7.13 BW over de personenvennootschap.663 Dat wetsvoorstel is ingetrok-
ken.664 Een redelijke wetsuitleg vergt dat de verwijzing naar art. 7:811 BW wordt gelezen 
als een verwijzing naar art. 29 K. Dat artikel ziet op het geval dat een personenvennoot-
schap nog niet in het handelsregister is ingeschreven en heeft daarmee voor de opinion-
praktijk nauwelijks praktisch belang.665 De uitzondering onder (b) ziet, voor zover voor 

661 Of de opinionontvanger de onjuistheid of onvolledigheid (niet kende maar) had kunnen kennen, is 
zonder belang; vgl. Kamerstukken II 2006/07, 30 656, nr. 3, p. 38; zie ook Meijers 2005, p. 221.

662 Verordening 2137/85 is de EESV-verordening (Verordening (EEG) nr.  2137/85 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkings-
verbanden; verordening 2157/2001 is de SE-verordening (Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad 
van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE).

663 Kamerstukken 28 746. 
664 Kamerstukken II 2011/12, 28 746, nr. 7.
665 Het ontwerp-art.  7:811 lid 2 BW is ontleend aan art.  29 K (zij het dat er verschillen zijn); vgl. 

Kamerstukken II 2011/12, 28 746, nr. 3, p. 18. De voorgangers van de Hrw verwezen ook naar art. 29 K. 
Zie laatstelijk art. 18 lid 4 Handelsregisterwet 1996.
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de  opinionpraktijk van belang, op faillissement en surseance van betaling; zie daarover 
nr. 436 e.v. en in het bijzonder nr. 444.666 De uitzondering onder (c) speelt in de praktijk 
weer geen rol van betekenis.

422. Handelsregister verplichte bron. Dat een opiniongever mag uitgaan van de juistheid 
en volledigheid van het handelsregister, brengt mee dat hij de informatie die hij nodig 
heeft om zijn opinion te kunnen geven, ook zo veel mogelijk bij het handelsregister moet 
opvragen. In de praktijk betekent dat dat een opiniongever die capacity opinions geeft 
bij het handelsregister alle informatie moet opvragen die hij daarvoor nodig heeft – een 
handelsregisteruittreksel en de akte van oprichting en de statuten van de opinionvennoot-
schap. Een opiniongever die ervoor kiest genoegen te nemen met informatie die uit andere 
bron is verkregen, bijvoorbeeld van de opinionvennootschap zelf, handelt niet met de zorg 
van een goed opiniongever en doet dat daarmee op eigen risico: mocht de informatie 
afwijken van de informatie in het handelsregister, dan heeft de opiniongever niet de zorg 
van een goed opiniongever betracht en is hij uit dien hoofde in beginsel aansprakelijk voor 
door de opinionontvanger geleden schade; vgl. nr. 303 e.v. maar zie ook nr. 423. (Stemt de 
informatie overeen met de informatie in het handelsregister, dan heeft de opiniongever 
nog steeds niet gehandeld met de zorg van een goed opiniongever, maar lijdt de opinion-
ontvanger door de tekortkoming geen schade.)

423. Geweten onjuistheden in het handelsregister. Het komt voor dat informatie in het 
handelsregister achterhaald is en dat de opiniongever dat weet. Te denken is aan gevallen 
waarin de statuten van de opinionvennootschap nog worden gewijzigd op de dag dat de 
opinion wordt afgegeven of waarin op die dag nog bestuurders of commissarissen van de 
opinionvennootschap worden ontslagen of benoemd. In dergelijke gevallen zal de opi-
niongever in de opinion moeten vermelden op welke punten de handelsregisterinschrij-
ving naar zijn weten onjuist is, en hoe de juiste informatie luidt.667 Dat vergt aanvullend 
onderzoek. Zo zal, als de statuten van de opinionvennootschap zijn gewijzigd, de opinion-
gever de akte van statutenwijziging moeten bestuderen. Of de akte aan de wet voldoet, 
hoeft de opiniongever niet na te gaan; zie nr. 501. De opiniongever kan, om misverstan-
den te voorkomen, een assumption opnemen dat er geen andere statutenwijzigingen zijn 
geweest (ten opzichte van de statuten die bij het handelsregister zijn gedeponeerd) dan 
de statutenwijziging waarvan de opiniongever kennis heeft genomen. Als bestuurders 
of commissarissen zijn ontslagen of benoemd, zal de opiniongever de ontslagbrieven 
en benoemingsbesluiten moeten bestuderen en daarvan in de opinion melding moeten 
maken. Ook in dat geval kan de opiniongever een assumption opnemen dat er geen andere 
wijzigingen in de samenstelling van bestuur en raad van commissarissen zijn geweest. Zie 
voor het geval dat de handelsregisterinformatie achterhaald is op een punt dat voor de 
opinion zonder enig belang is, nr. 429.

666 Andere voorbeelden zijn curatele en de totstandkoming van huwelijkse voorwaarden. 
667 Aldus ook Nijnens 1996, p. 66.
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424. Geen assumption over juistheid handelsregisteruittreksel. Dat de opinionvennoot-
schap zich jegens de opinionontvanger niet op onjuistheden en onvolledigheden in de 
handelsregisterinschrijving kan beroepen, brengt mee dat het niet nodig is in een opinion 
assumptions op te nemen over de juistheid van het handelsregisteruittreksel of anderszins 
over de juistheid van de informatie die in het handelsregister is ingeschreven. Een derge-
lijke assumption kan daarom beter achterwege blijven; vgl. nr. 279.

425. Opvragen gegevens en bescheiden. Informatie uit het handelsregister valt uiteen in 
gegevens en bescheiden. Gegevens moeten uit het handelsregister worden verkregen in 
de vorm van een handelsregisteruittreksel. Een opiniongever hoort een origineel uittrek-
sel op te vragen; een (onofficieel) online-uittreksel volstaat niet. Het uittreksel hoeft niet 
te zijn afgegeven op de dag dat de opinion wordt gegeven. Op die dag kan telefonisch bij 
het handelsregister worden nagevraagd of het verkregen handelsregisteruittreksel nog 
juist is. Het is gebruikelijk dat de opiniongever in zijn opinion van die navraag melding 
maakt. Die vermelding is niet vereist.

426. Handelsregisteruittreksels. Het handelsregister verstrekt desgevraagd een uittreksel 
uit of afschrift van de in het handelsregister opgenomen informatie (art. 22 Hrw).668 Een 
afschrift bewijst, door een daarop door het handelsregister aangebracht waarmerk, dat 
het origineel in het handelsregister is opgenomen.669 Grotere advocatenkantoren hebben 
veelal een online-verbinding met het handelsregister die hun ook buiten werktijden recht-
streeks toegang verschaft tot de in het register opgenomen gegevens. Omdat op een met de 
online-verbinding verkregen uittreksel enig waarmerk ontbreekt, is de bewijskracht daar-
van beperkt.670, 671 Een opiniongever die afgaat op een dergelijk uittreksel, handelt niet met 
de zorg van een goed opiniongever, en doet dat daarmee op eigen risico: mocht het uittrek-
sel onjuist blijken te zijn, dan is de opiniongever uit dien hoofde in beginsel aansprakelijk 
voor door de opinionontvanger geleden schade; vgl. nr. 298 maar zie ook nr. 155.

668 Gegevens kunnen schriftelijk of elektronisch worden verstrekt (art. 22 lid 1 Hrw). Van een uittreksel 
kan een Engelse vertaling worden verstrekt. Alleen het Nederlandse origineel is een handelsregisteruit-
treksel; Snijder-Kuipers, in: T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht, art. 22 Hrw, aant. 1. De vertaling 
heeft geen bijzondere bewijskracht. 

669 Een handelsregisteruittreksel lijkt geen akte in de zin van art.  156 e.v. Rv. De regeling in die arti-
kelen ziet alleen op aktes die bestemd zijn om tot burgerlijkrechtelijk bewijs te dienen (Rutgers, in: 
GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 156 Rv, aant. 3 en 4) en het is op zijn minst twijfelachtig of een 
uittreksel dat is. Dat brengt mee dat een handelsregisteruittreksel vrije bewijskracht heeft (art. 152 lid 
2 Rv). De kans dat de rechter niet aanvaardt dat een uittreksel de in het handelsregister ingeschreven 
gegevens juist weergeeft, lijkt echter verwaarloosbaar. 

670 Het handelsregister zelf beschouwt een online-uittreksel niet als een volwaardig uittreksel. Lopen een 
online-uittreksel en een werkelijk uittreksel uiteen, dan gaat daarom het laatste voor.

671 Een handelsregisteruittreksel kan ook elektronisch worden verstrekt (art. 22 lid 1 Hrw). Een dergelijk 
uittreksel kan echter alleen elektronisch worden gebruikt. Een geprinte versie is volgens het handels-
register geen werkelijk uittreksel. Dat maakt een elektronisch uittreksel voor de opinionpraktijk min-
der bruikbaar.
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427. Tijdstip opvragen handelsregisteruittreksel – navraag. De opiniongever kan een han-
delsregisteruittreksel opvragen op de dag dat hij zijn opinion geeft. In de praktijk is dat 
echter vaak onhandig. Het is niet met zekerheid te voorspellen hoeveel tijd het handels-
register behoeft om het uittreksel te verstrekken. Zolang dat niet is gebeurd, kan de opi-
nion niet worden afgegeven. Dat kan de “signing” of “closing” van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, ophouden of verstoren; vgl. nr.  337 e.v. De opiniongever kan 
bovendien zonder een handelsregisteruittreksel geen concept-opinion opstellen. Hij zal 
dus al ruim voordat hij zijn opinion afgeeft, een handelsregisteruittreksel opvragen. Een 
nieuw uittreksel opvragen op de dag dat de opinion wordt afgegeven, leidt tot dubbele 
kosten.672 De praktijk is dan ook dat een opiniongever afgaat op een uittreksel dat een 
aantal dagen of weken oud is. Op de dag dat de opinion moet worden afgegeven, vraagt de 
opiniongever bij het handelsregister telefonisch bevestiging dat de inschrijving sinds de 
afgifte van het uittreksel niet is gewijzigd.673 Het is gebruikelijk dat de opiniongever van 
de navraag in zijn opinion melding maakt. Zie voor een voorbeeld de tweede alinea van 
de in nr. 416 opgenomen tekst (“In addition, I have […]”). Hoewel de telefonische beves-
tiging niet de bewijswaarde heeft van een handelsregisteruittreksel (vgl. nr. 426), is deze 
gevestigde praktijk aanvaardbaar. De ervaring leert dat de van het handelsregister tele-
fonisch verkregen bevestigingen betrouwbaar zijn. Desondanks is er wat voor te zeggen 
dat een opiniongever, ongeacht een telefonische bevestiging, beter niet kan afgaan op een 
uittreksel dat te lang geleden is afgegeven. Hoe lang “te lang” is, is enigszins willekeurig. 
Opiniongevers hanteren in de praktijk wel een termijn van om en nabij twee weken.674

428. Tijdstip navraag. De navraag bij het handelsregister kan op de dag van afgifte van de 
opinion op elk gewenst tijdstip worden gedaan. De kans dat tussen het moment waarop de 
navraag wordt gedaan en het moment waarop de opinion wordt afgegeven de inschrijving 
wijzigt, is gering. Het belang van een praktische aanpak – navraag onmiddellijk voordat 
de opinion wordt afgegeven is niet altijd eenvoudig – rechtvaardigt dat de navraag niet 
onmiddellijk voordat de opinion wordt afgegeven hoeft te worden gedaan.675 Sommige 

672 Op het geheel van de kosten van de opinion, en al helemaal op het geheel van de kosten van de betrok-
ken transactie, zijn de kosten van een nieuw uittreksel verwaarloosbaar. Maar het blijft zonde. 

673 Telefonische navraag (bij de “Secretary of State”) komt ook in Amerika voor: Glazer, FitzGibbon & 
Weise 2014, p. 61.

674 Art. 25 lid 2 Hrw bepaalt dat een derde die onkundig is van een ingeschreven feit en onmogelijk ken-
nis heeft kunnen nemen van de mededeling daarvan in de Staatscourant (vgl. noot 659), zich op zijn 
onkunde kan beroepen, mits binnen vijftien dagen na de mededeling. Waar het gaat om de vraag hoe 
oud een handelsregisteruittreksel mag zijn, wil de opiniongever mogen afgaan op telefonische beves-
tiging dat het uittreksel nog bij de tijd is, biedt de termijn van vijftien dagen echter geen houvast. Als, 
in weerwil van de bevestiging, de inschrijving in het handelsregister is gewijzigd, en daarvan voorts 
mededeling is gedaan, is nog maar de vraag of de opinionontvanger van die mededeling “onmogelijk” 
kennis heeft kunnen nemen.

675 Ziet de opinion op een NV of BV, dan geldt bovendien de regel dat een wijziging in de handelsregis-
terinschrijving pas aan derden kan worden tegengeworpen als daarvan mededeling is gedaan in de 
Staatscourant; vgl. noot 659.
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opiniongevers vermelden in hun opinion het tijdstip waarop de navraag is gedaan. Tegen 
de achtergrond van het voorgaande is dat niet nodig.

429. Complicaties bij navraag. Het komt voor dat bij de navraag bij het handelsregister 
blijkt dat de handelsregisterinformatie achterhaald is op een punt dat voor de opinion 
zonder enig belang is (bijvoorbeeld een wijziging in het aantal werknemers van de opi-
nionvennootschap). Het is in een dergelijk geval niet noodzakelijk dat een nieuw handels-
registeruittreksel wordt gevraagd. Het volstaat daar waar in de opinion wordt vermeld dat 
bevestiging is verkregen dat het handelsregisteruittreksel nog juist is, te vermelden dat 
daarop een uitzondering bestaat die voor de opinion zonder belang.

430. Navraag bij gesloten handelsregister. Het komt voor dat een opinion moet worden 
afgegeven op een dag of een tijdstip waarop het handelsregister gesloten is, zodat navraag 
op die dag niet mogelijk is. In dat geval behoort de navraag op de laatst mogelijke dag wor-
den gedaan, en behoort dat in de opinion te worden vermeld. De opiniongever kan ervoor 
kiezen een assumption op te nemen dat het handelsregisteruittreksel ook nadien nog juist 
is.676, 677 Noodzakelijk is dat niet. De reden die rechtvaardigt dat de navraag, zo hij op de 
dag van afgifte van de opinion geschiedt, niet onmiddellijk voor die afgifte hoeft te worden 
gedaan, geldt hier ook; zie nr. 428.

431. Achterwege laten vermelding navraag. Bij het handelsregister navragen of het door 
hem bestudeerde handelsregisteruittreksel nog juist is, behoort tot de zorg van een goed 
opiniongever. Als de opiniongever die navraag nalaat, loopt hij het risico dat een of meer 
in zijn opinion gegeven oordelen onjuist zijn. Zo beschouwd is het niet nodig dat de opi-
niongever in de opinion vermeldt dat de navraag is gedaan. Dat navraag heeft plaatsge-
vonden ligt in de opinion besloten.678

432. Europese terrorismelijsten. Tekst:

In addition, I have obtained the following confirmations on the date of this opinion:
(a) Confirmation through eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm that the 

Company is not included on any of the lists referred to in:
(i) Article 2(3) of Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on 

specific restrictive measures directed against certain persons and entities with 
a view to combating terrorism;

676 Zie ook Nijnens 1996, p. 69.
677 Aldus ook (ten aanzien van telefonische navraag bij de “Secretary of State”; zie noot 673) Glazer, 

FitzGibbon & Weise 2014, p. 62-63.
678 Vermelding van de uitkomst van de navraag kan voor de opiniongever onderdeel van zijn checklist 

zijn, aan de hand waarvan hij zeker stelt dat hij alle benodigde navraag heeft gedaan; vgl. noot 654. Die 
checklist kan echter ook naast de opinion worden opgemaakt; vgl. noot 654.

Over opinions.indd   234 17-5-2016   15:01:32



235

5    Het hart van een opinion

(ii) Article 2 of Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 impos-
ing certain specific restrictive measures directed against certain persons and 
entities associated with Osama bin Laden, the Al-Qaida network and the 
Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the 
export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight 
ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect 
of the Taliban of Afghanistan; or

(iii) Article (1)(1) of the Council Common Position of 27 December 2001 on the 
application of specific measures to combat terrorism.

(b) […]

433. Terrorismelijsten. Als een opiniongever moet nagaan of de opinionvennootschap 
voorkomt op een van de Europese terrorismelijsten, volstaat het dat hij te rade gaat bij de 
geconsolideerde lijst die wordt bijgehouden op de website van de Europese Dienst voor 
extern optreden.

434. Onderzoek terrorismelijsten. Zie over gevallen waarin een opiniongever moet 
nagaan of de opinionvennootschap voorkomt op een van de Europese terrorismelijsten 
nr. 504, 525, 551 e.v. en 643. Er zijn drie Europese terrorismelijsten (art. 2:20 lid 3 BW): 
(a) de lijst op grond van art. 2 lid 3 van Verordening (EG) nr. 2580/2001679, (b) Bijlage I 
bij Verordening (EG) nr. 881/2002680, en (c) de Bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 
nr. 2001/931.681 De lijst op grond van Verordening (EG) nr. 2580/2001 – de lijst onder (a) 
– en de bijlage bij Verordening (EG) nr. 881/2002 – de lijst onder (b) – worden regel matig 
bij uitvoeringsverordening aangepast.682 De bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 
nr.  2001/931 – de lijst onder (c) – wordt regelmatig bij besluit van de Raad vervangen. 
Erg overzichtelijk is dit alles niet. Om de lijsten beter toegankelijk te maken, hebben de 
Europese Commissie en vier Europese bankenorganisaties een database opgezet waarin 
eenvoudig is op te zoeken of een persoon, groep of organisatie op een van de lijsten voor-
komt. De database is te vinden op de website van de Europese Dienst voor extern optreden 
(http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm). Omdat onderzoek naar de laat-
ste stand van de lijst en bijlagen bij de genoemde verordeningen en het gemeenschappelijk 
standpunt tijdrovend en daarmee kostbaar is, kan de opiniongever met het raadplegen van 
die database volstaan.

679 Verordening (EG) nr.  2580/2001 van de Raad van 27  december 2001 inzake specifieke beperkende 
maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme.

680 Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke 
beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin 
Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.  467/2001 
van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar 
Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden 
en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan.

681 Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2001/931 van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepas-
sing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme.

682 Tot 31 maart 2011 werd de bijlage bij Verordening (EG) nr. 881/2002 bijgewerkt bij gewone verordening. 
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435. Achterwege laten vermelding navraag. Nagaan of de opinionvennootschap voor-
komt op een Europese terrorismelijst behoort tot de zorg van een goed opiniongever. Zo 
beschouwd is het niet nodig dat de opiniongever in de opinion vermeldt dat hij het nodige 
onderzoek heeft verricht. Dat het onderzoek is verricht, ligt in de opinion besloten.

436. Insolventieregisters. Tekst:

In addition, I have obtained the following confirmations on the date of this opinion:
(a) Confirmation:

(i) by telephone from the court registry of the District Court of the place where 
the Company has its seat, derived from that Court’s Insolvency Register; and

(ii) through www.rechtspraak.nl, derived from the segment for EU registrations of 
the Central Insolvency Register;

 in each case that the Company is not registered as being subject to insolvency 
proceedings as defined in Article 2(a) of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 
29 May 2000 on insolvency proceedings.

(b) […]

437. Insolventieregisters als verplichte bron. Een opiniongever die capacity opinions 
geeft, behoort op de dag dat hij zijn opinion afgeeft na te gaan of een opinionvennoot-
schap is ingeschreven in enig insolventieregister. Het is gebruikelijk dat de opiniongever 
in zijn opinion melding maakt van de uitkomst van dat nagaan. De vermelding biedt 
de opinionontvanger geruststelling dat aan dit punt aandacht is besteed. Dat de opi-
nionvennootschap niet is ingeschreven, betekent niet dat zij niet het voorwerp van een 
insolventieprocedure kan zijn.

438. Noodzaak raadplegen insolventieregisters. Een opinionontvanger wil geen zaken 
doen met een opinionvennootschap die failliet is, of anderszins voorwerp van een insol-
ventieprocedure is geworden. Hij wil daarom geruststelling ontvangen dat dergelijke pro-
cedures er niet zijn. De opiniongever die capacity opinions geeft, biedt die geruststelling 
door op de dag dat de opinion moet worden afgegeven de goede insolventieregisters te 
raadplegen; zie verder nr. 437 e.v.683 Van die raadpleging zal hij in zijn opinion melding 
maken. Zie voor een voorbeeld de in nr.  436 opgenomen tekst.684 De opiniongever die 

683 Vgl. Nijnens 1996, p. 73 en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 944. Nijnens suggereert dat de opinion-
gever tevens – door navraag bij een deurwaarder – moet nagaan of geen verzoek tot faillietverklaring 
van de opinionvennootschap aanhangig is. Dergelijke navraag stuit echter op praktische bezwaren en 
is ongebruikelijk.

684 De tekst gaat ervan uit dat de opinionvennootschap voorwerp kan worden van een insolventieproce-
dure waarop de Insolventieverordening van toepassing is. Dat is niet zo als de opinionvennootschap 
is (a) een verzekeringsonderneming, (b) een kredietinstelling, (c) een beleggingsonderneming die 
 diensten verricht die het houden van geld of effecten van derden behelzen, of (d) een instelling voor 
collectieve belegging (art. 1 lid 2 Insolventieverordening); zie noot 723. Is de opinionvennootschap dat 
wel, dan moet de tekst worden aangepast.
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alleen enforceability opinions geeft, kan de raadpleging achterwege laten. Hij mag ervan 
uitgaan dat aan de zijde van de opinionvennootschap alles in orde is; vgl. nr. 454.

439. Verschillende insolventieregisters. Er zijn drie groepen insolventieregisters die voor 
de opinionpraktijk van belang zijn. In eerste plaats houdt elke rechtbank registers van de 
door hem uitgesproken faillissementen en verleende surseances van betaling (art. 19 en 
222a Fw). In de tweede plaats houdt de Raad voor de rechtspraak centrale registers van 
alle faillissementen en surseances van betaling (art. 19a en 222b Fw jo. art. 19 lid 4 en 222a 
lid 4 Fw jo. art 1 en 2 Besluit van 24 november 2005, Stb. 2005, 599685). De centrale registers 
worden gevuld uit de registers die de rechtbanken aanhouden (art. 19 lid 4 en 222a lid 4 
Fw). De centrale registers kunnen daarmee op de registers bij de rechtbanken enigszins 
achterlopen. In de derde plaats houdt de Minister van Justitie een centraal register van 
Europese insolventieprocedures. Daarin worden ingeschreven elders in de Europese Unie 
(met uitzondering van Denemarken; overweging (33) Insolventieverordening) geopende 
insolventieprocedures waarop de Insolventieverordening van toepassing is en waarvan de 
betrokken curator om openbaarmaking in Nederland heeft verzocht (art. 19b jo. 14 lid 4 
Fw). Ook Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen kunnen voorwerp van een 
dergelijke insolventieprocedure zijn.686, 687

440. Wijze van raadpleging; bevoegde griffie. Omdat de geruststelling die raadpleging van 
de insolventieregisters biedt, hoe dan ook beperkt is (zie nr. 443), is het verantwoord dat de 
opiniongever alleen de centrale insolventieregisters raadpleegt. Wil hij verder gaan, dan is 
hij aangewezen op telefonische navraag bij de aangewezen griffie. Als de opinionvennoot-
schap een rechtspersoon is (en geen bank of verzekeraar; zie nr. 441), is de aangewezen 
griffie de faillissementsgriffie van de rechtbank die bevoegd is op de plaats waar de opi-
nionvennootschap haar zetel heeft. Die rechtbank is bij uitsluiting bevoegd de opinion-
vennootschap failliet te verklaren of aan haar surseance van betaling te verlenen (art. 2 
lid 1 Fw, voor surseance van betaling jo. art. 214 lid 2 Fw, in alle gevallen jo. art. 1:10 lid 2 
BW688). Als de opinionvennootschap een VOF of CV is, zijn er meer aangewezen griffies. 
De opiniongever moet in de eerste plaats navraag doen bij de faillissementsgriffie van de 
rechtbank van de plaats waar de vennootschap kantoor houdt (vgl. art. 2 lid 3 Fw, voor 

685 Besluit van 24 november 2005, houdende de aanwijzing van de Raad voor de rechtspraak als het orgaan 
waaraan de gegevens ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, en het register 
als bedoeld in artikel 222b, eerste lid, van de Fw dienen te worden doorgegeven.

686 Zie noot 722.
687 Ook de rechtbank Den Haag houdt een register van Europese insolventieprocedures. Dat register 

is echter niet telefonisch te raadplegen; vgl. nr. 440. Het is daarmee voor de opinionpraktijk zonder 
belang.

688 Krachtens art.  2 Fw is bevoegd de rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon. Krachtens 
art. 1:10 BW heeft een rechtspersoon zijn woonplaats ter plaatse van zijn zetel. De regel van art. 1:14 
BW dat een persoon die een kantoor of filiaal houdt, mede daar woonplaats heeft ten aanzien van aan-
gelegenheden die dat kantoor of filiaal betreffen, mist toepassing. Faillissement en surseance zijn geen 
aangelegenheden die (uitsluitend) een kantoor of filiaal betreffen; Wessels I 2012/1371.
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surseance van betaling jo. art. 214 lid 2 Fw). Omdat een VOF of CV failliet kan worden 
verklaard, of daaraan surseance van betaling kan worden verleend, door de rechtbank 
van elke plaats waar een beherend vennoot zijn woonplaats heeft689, moet de opiniongever 
echter voorts navraag doen bij de faillissementsgriffie van de plaats waar elke Nederlandse 
beherend vennoot zijn zetel heeft (art. 2 lid 1 Fw, voor surseance van betaling jo. art. 214 
lid 2 Fw, in alle gevallen jo. art. 1:10 lid 2 BW).690, 691 De opiniongever moet in de tweede 
plaats het centrale register van Europese insolventies raadplegen. Dat doet hij door het 
register in te zien via www.rechtspraak.nl. Raadpleging door telefonische navraag bij de 
faillissementsgriffie in Den Haag is in dit geval niet mogelijk; de Haagse griffie weigert 
telefonische inlichtingen te verstrekken.692

441. Insolventie van banken en verzekeraars. Is de opinionvennootschap een bank of 
verzekeraar693, dan zijn er twee complicaties. De eerste complicatie is dat, als de opi-
nionvennootschap een bank, levensverzekeraar of schadeverzekeraar is, de rechtbank 
te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd is de opinionvennootschap failliet te verklaren 
(art. 212h lid 1 en 213a lid 1 Fw). Een tweede complicatie is dat aan banken, schadeverze-
keraars en levensverzekeraars geen surseance van betaling kan worden verleend (art. 214 
lid 4 jo. 212g lid 1 aanhef en onder a en 213 aanhef en onder a Fw). Op banken en ver-
zekeraars kan de noodregeling onder de Wft worden toegepast (art. 3:160 jo. 3:162c lid 1 
Wft).694 Een verplicht register voor noodregelingen ontbreekt. Noodregelingen worden in 

689 Wessels I 2012/1379 en Asser/Kroeze 2-I* 2015/243.
690 In de opinionpraktijk is de, of elke, beherend vennoot van een opinionvennootschap bijna altijd een BV. 

Navraag naar faillissement of surseance ten aanzien van een BV moet in beginsel worden gedaan bij de 
faillissementsgriffie ter plaatse van de zetel; zie nr. 440 en voor uitzonderingen op het beginsel nr. 441. 

691 Als een VOF of CV een bank of verzekeraar is, moet de navraag worden gedaan bij de faillissements-
griffie van de rechtbank te Amsterdam; zie nr. 441. Opinions over VOF’s of CV’s die bank of verzeke-
raar zijn, komen in de praktijk echter niet voor.

692 Het is mogelijk om uit de insolventieregisters een uittreksel te verkrijgen (art. 19 lid 3, 19a lid 3, 222a 
lid 3 en 222b lid 3 Fw). Er is echter geen zekerheid dat een uittreksel beschikbaar komt op de dag waarop 
het wordt gevraagd. Omdat een uittreksel dat ziet op een dag die ligt voor de dag waarop de opinion 
wordt afgegeven de opinionontvanger minder geruststelling biedt dan telefonische navraag op de dag 
van afgifte, heeft het vragen van een uittreksel geen zin.

693 Of een entiteit voor risico-acceptatie; zie noot 723.
694 Bank is “een onderneming waarvan de werk zaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van 

deposito’s of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening” 
(art. 212g lid 1 aanhef en onder a Fw jo. art. 1:1 Wft jo. art. 4 lid 1 onder (1) Verordening kapitaalvereis-
ten). Levensverzekeraar is (a) “degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van levensverzekeringen 
voor eigen rekening en het afwikkelen van die levensverzekeringen”; schadeverzekeraar is “degene die 
zijn bedrijf maakt van het sluiten van schadeverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van 
die schadeverzekeringen” (art.  213 aanhef en onder a Fw jo. art.  1:1 Wft). De noodregeling kan op 
banken, levensverzekeraars en schadeverzekeraars worden toegepast, maar ook op herverzekeraars 
en natura-uitvaartverzekeraars; zie de definitie van “verzekeraar” in art.  1:1 Wft. Herverzekeraar 
is “degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van herverzekeringen voor eigen rekening en het 
 afwikkelen van die herverzekeringen”, natura-uitvaartverzekeraar is “degene die, geen levensverzeke-
raar zijnde, zijn bedrijf maakt van het sluiten van natura-uitvaartverzekeringen voor eigen rekening en 
het afwikkelen van die natura-uitvaartverzekeringen (art. 1:1 Wft). Of een redelijke wetsuitleg vergt dat 

Over opinions.indd   238 17-5-2016   15:01:33



239

5    Het hart van een opinion

de praktijk echter wel ingeschreven in het Wft-register; zie daarover nr. 446 e.v.695 Om deze 
complicaties het hoofd te bieden, moet de opiniongever stappen zetten. In de eerste plaats 
moet de opiniongever, als er aanwijzingen zijn dat de opinionvennootschap een bank 
of verzekeraar is, nagaan of dat daadwerkelijk zo is. Daartoe moet hij het Wft-register 
raadplegen; zie nr.  446 e.v. Blijkt de opinionvennootschap een bank, levensverzekeraar 
of schade verzekeraar te zijn, dan moet de opiniongever in de tweede plaats de in nr. 440 
bedoelde telefonische navraag bij de aangewezen griffie doen bij de faillissementsgriffe van 
de rechtbank Amsterdam. In dat geval, en ook als blijkt dat de opinionvennootschap een 
natura-uitvaartverzekeraar is,696 moet de opiniongever voorts het Wft-register raadplegen 
om vast te stellen of een noodregeling is ingeschreven. Een complicatie is dat, voor zover 
het Nederlandse banken en verzekeraars betreft, in het Wft-register in het algemeen alleen 
banken en verzekeraars met een Nederlandse bank- of verzekeringsvergunning worden 
ingeschreven (art. 1:107 lid 2 Wft). De aanwijzing van de rechtbank Amsterdam als tot fail-
lietverklaring bevoegde rechter geldt echter ook voor niet-vergunninghoudende banken 
en de genoemde verzekeraars, en de noodregeling kan ook op niet- vergunninghoudende 
banken en verzekeraars worden toegepast. Of een niet-vergunninghoudende opinionven-
nootschap een bank of verzekeraar is, zal de opiniongever echter meestal niet kunnen 
vaststellen. Een dergelijke vaststelling vergt feitelijk onderzoek dat de mogelijkheden van 
de opiniongever te buiten gaat. Omdat de waarde van het raadplegen van de insolventie-
registers hoe dan ook beperkt is (zie nr. 443), vergt de praktijk dat de opiniongever op dit 
punt geen nader onderzoek hoeft te doen. Hij mag er in beginsel van uitgaan dat een niet-
vergunninghoudende opinionvennootschap, die niet in het Wft-register is ingeschreven, 
geen bank of verzekeraar is.697

ook aan deze ondernemingen geen surseance van betaling kan worden verleend, is onduidelijk.
695 Noodregeling wordt ook “onverwijld” gepubliceerd in de Staatscourant en in ten minste twee door de 

rechtbank aan te wijzen dagbladen (art. 3:162d lid 2 Wft). 
696 Of een entiteit voor risico-acceptatie; zie noot 723.
697 Dat geldt ook als de opiniongever weet (of reden heeft aan te nemen) dat de opinionvennootschap een 

groepsfinancieringsmaatschappij van een niet-bancaire groep is, die gebruik maakt van de regeling in 
art. 3:2 Wft die dergelijke maatschappijen buiten het bankentoezicht, en daarmee ook buiten de nood-
regeling, houdt. Art. 3:2 Wft bepaalt, in nogal ontoegankelijke bewoordingen, dat het bankentoezicht 
van deel 3 Wft niet van toepassing is op een bank die opvorderbare gelden (zie de definitie in art. 1:1 
Wft) van het publiek uitsluitend aantrekt door uitgifte van effecten, zolang (a) die effecten worden uit-
gegeven met inachtneming van hoofdstuk 5.1 Wft, (b) (i) de moedermaatschappij van de bank (A) de 
verplichtingen uit de effecten garandeert, of (B) zich verplicht de bank de gelden te verschaffen die deze 
nodig heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, en (C) een positief geconsolideerd eigen vermogen 
heeft, of (ii) een vergunninghoudende bank uit de Europese Economische Ruimte of een andere door 
de Minister van Financiën aangewezen staat de verplichtingen uit de effecten garandeert, (c) de moe-
dermaatschappij ervoor zorgt dat de bank zijn verplichtingen uit de effecten kan nakomen, en (d) de 
bank de door hem verkregen gelden voor ten minste 95 procent uitzet binnen het concern waartoe hij 
behoort, en (d) dat concern geen bancair concern is met een bankvergunning in de EER of een andere 
aangewezen staat. Als de groepsfinancieringsmaatschappij niet, of niet langer, aan de voorwaarden van 
art. 3:2 Wft voldoet, is zij alsnog onderworpen aan het bankentoezicht met ingang van de dag na die 
waarop DNB dat heeft vastgesteld (of, als de maatschappij om een ontheffing op grond van art. 3:2 lid 7 
Wft heeft aangevraagd, met ingang van de dag na die waarop die aanvraag onherroepelijk is afgewe-
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442. Tijdstip raadpleging. Een praktische aanpak vergt dat de raadpleging van de insol-
ventieregisters op de dag van afgifte van de opinion op elk gewenst tijdstip kan worden 
gedaan. Raadpleging onmiddellijk voordat de opinion wordt afgegeven – die vaak op 
praktische bezwaren stuit – is niet nodig. De betekenis van de raadpleging is hoe dan 
ook beperkt; zie nr. 443. Bovendien is de kans gering dat tussen het moment waarop de 
raadpleging geschiedt en het moment waarop de opinion wordt afgegeven een insolven-
tie wordt ingeschreven. Sommige opiniongevers vermelden in hun opinion het tijdstip 
waarop de raadpleging is geschied. Tegen de achtergrond van het voorgaande is dat 
niet nodig.

443. Geen derdenbescherming insolventieregisters. De insolventieregisters bieden hun die 
de registers raadplegen geen bescherming. Een regel dat derden te goeder trouw op de 
registers mogen afgaan, ontbreekt. Omdat tussen het moment waarop een insolventie-
procedure wordt geopend en het moment waarop hij in de registers wordt ingeschreven 
onvermijdelijk enige tijd verstrijkt, is er geen zekerheid dat een niet in de registers inge-
schreven persoon niet toch voorwerp van een insolventieprocedure is. Als de registers 
bij de tijd zijn, kan de regel dat faillissement en surseance werken met ingang van de 
dag waarop zij zijn uitgesproken (art. 23 en 217 Fw; voor noodregeling geldt hetzelfde; 
art. 3:174 lid 1 jo. 3:162c lid 1 Wft) meebrengen dat een terecht niet ingeschreven persoon 
achteraf alsnog failliet of in surseance blijkt te zijn geweest. Op de beperkte geruststel-
ling die raadpleging van de insolventieregisters biedt, wordt door een enkele opiniongever 
gewezen. Dat gebeurt in een qualification die zegt dat het ontbreken van een inschrijving 
in een insolventieregister niet bewijst dat er geen insolventieprocedure is. Een dergelijke 
qualification is verstandig: zij drukt de opinionontvanger met de neus op de werkelijkheid 
drukt. Het ontbreken van de qualification brengt echter niet mee dat een opinionontvan-
ger de opiniongever mag tegenwerpen dat, in weerwil van zijn bevestiging omtrent het 
raadplegen van de insolventieregisters, de opinionvennootschap toch voorwerp van een 
insolventieprocedure is.

444. Inschrijving insolventie in handelsregister. Faillissement, surseance van betaling en 
noodregeling worden ook ingeschreven in het handelsregister (art. 39 Hrb). Inschrijving 
geschiedt door de griffier van het betrokken rechterlijk college (art. 6 lid 2 onder e Hrb). De 
regel dat derden te goeder trouw mogen afgaan op de in het handelsregister ingeschreven 
gegevens (zie nr. 419), werkt hier echter niet; zie nr. 421. In de praktijk zal een faillissement 
of surseance eerder zijn ingeschreven in de insolventieregisters dan in het handelsregister. 
Voor de opinionpraktijk heeft de inschrijving van faillissement, surseance en noodrege-
ling in het handelsregister daarom weinig praktisch belang.698

zen). Dat de maatschappij aan de voorwaarden van art. 3:2 voldoet, zal de opiniongever echter in een 
assumption veronderstellen. 

698 Omdat noodregeling niet in de insolventieregisters wordt ingeschreven, zou de inschrijving daarvan 
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445. Achterwege laten vermelding navraag. De in nr. 438 e.v. bedoelde bevestigingen zoe-
ken, behoort tot de zorg van een goed opiniongever. Zo beschouwd is het niet nodig dat de 
opiniongever in de opinion vermeldt dat de bevestigingen er zijn. Zij liggen in de opinion 
besloten. De bevestiging omtrent het onderzoek van de insolventieregisters is echter in het 
algemeen de enige – beperkte – geruststelling die de opinionontvanger verkrijgt, dat de 
opinionvennootschap niet failliet is of anderszins het voorwerp van een insolventieproce-
dure is. Het is begrijpelijk dat de opinionontvanger die geruststelling ondubbelzinnig in 
de opinion wil terugzien; zie ook nr. 531 e.v.

446. Wft-register. In een enkel geval moet de opiniongever het Wft-register raad plegen, 
dat wordt gehouden door DNB en de AFM. Of de opiniongever verantwoord op dat 
register kan afgaan, is niet zonder meer te zeggen.

447. Banken en verzekeraars. Het komt voor dat een opiniongever moet vaststellen of de 
opinionvennootschap een bank- of verzekeringsvergunning heeft, of anderszins een door 
de Wft gereguleerde activiteit mag verrichten; zie voor voorbeelden nr. 441, 475 en 1038 
e.v. DNB en de AFM houden krachtens de Wft (art. 1:107) een register waarin Nederlandse 
banken en verzekeraars met een Nederlandse bank- of verzekeringsvergunning zijn 
ingeschreven, en voorts allerlei andere financiële ondernemingen die aan regels van de 
Wft voldoen. Het Wft-register is te raadplegen op de websites van DNB en de AFM.699 
De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het register is verdeeld: ten aanzien van 
banken, verzekeraars en bepaalde andere financiële ondernemingen berust de verant-
woordelijkheid bij DNB, ten aanzien van de overige financiële ondernemingen bij de AFM 
(art.  1:107 Wft jo. de definitie van “registerhouder” in art.  1:1 Wft).700 De opiniongever 
hoort, als hij het register raadpleegt, dat te doen op de website van de verantwoordelijke 
toezichthouder. Zo hoort een opiniongever die wil nagaan of de opinionvennootschap een 
bankvergunning heeft, te rade te gaan bij (het gedeelte van) het Wft-register op de website 
van DNB.

448. Beperkte inhoud Wft-register. De inhoud van het Wft-register is beperkt. DNB en de 
AFM kunnen aan een door hen verleende vergunning vaak voorschriften en beperkingen 
verbinden (art. 1:102 lid 2 Wft). Dergelijke voorschriften en beperkingen worden niet in 

in het handelsregister wel praktische betekenis kunnen hebben. In de tijd die verstrijkt tussen de van-
toepassingverklaring van de noodregeling en de inschrijving daarvan in het handelsregister zullen 
de opinionontvanger en de opiniongever doorgaans echter al anderszins van de noodregeling op de 
hoogte zijn gekomen.

699 www.dnb.nl en www.afm.nl.
700 De wet regelt ook de verantwoordelijkheid voor de inschrijving van andere gegevens; vgl. de defi-

nitie van “registerhouder” in art. 1:1 Wft. Onder die gegevens zijn ook goedgekeurde prospectussen 
(art. 1:107 lid 3 aanhef en onder d Wft). Als een opiniongever met het oog op zijn opinion moet vaststel-
len of een prospectus is goedgekeurd, heeft hij in de praktijk echter doorgaans de beschikking gekregen 
over het goedkeuringsbesluit van de AFM. Het raadplegen van het register is daarmee onnodig.
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het register ingeschreven. Het register biedt hun die het raadplegen, geen bescherming. 
Een regel dat derden te goeder trouw op het register mogen afgaan, ontbreekt. Een vraag is 
of een opiniongever er desondanks zonder nader onderzoek van mag uitgaan dat het regis-
ter juist is, en dat er geen voorschriften of beperkingen zijn waarmee hij rekening moet 
houden. Op die vraag bestaat geen klip en klaar antwoord. De opiniongever zal van geval 
tot geval moeten bepalen wat de zorgvuldigheid eist. Zo zal als de opinionvennootschap 
een gevestigde bank is die een doorsnee bancaire transactie aangaat, er in het algemeen 
geen reden te zijn verder te kijken dat het Wft-register. Als de opinionvennootschap echter 
een onbekende instelling is die een minder gebruikelijke transactie aangaat, kan er reden 
zijn dieper te graven. De opiniongever kan bijvoorbeeld bij de instelling haar bankver-
gunning opvragen, zodat hij kan vaststellen of die de betrokken transactie toelaat, en ook 
of de vergunning relevante voorschriften of beperkingen bevat. Als de opiniongever de 
beschikking heeft gekregen over een aan de opinionvennootschap verleende vergunning, 
behoort hij desondanks het register te raadplegen. Als de opinionvennootschap niet in het 
register is ingeschreven, rijst de vraag of de vergunning mogelijk is ingetrokken. De opi-
niongever kan op dat punt dan bij de opinionvennootschap navraag doen en ter zake een 
assumption opnemen. Hetzelfde geldt als de opiniongever anderszins bewijs is verstrekt 
dat de opinionvennootschap een door de Wft gereguleerde activiteit mag verrichten.

449. Aandeelhoudersregisters. Als een opinion wordt gegeven over aandelen op naam 
in een NV of een BV, moet de opiniongever het aandeelhoudersregister raadplegen. Als 
de opiniongever mede afgaat op een aandeelhoudersregister, doet hij er wijs aan een 
assumption omtrent de juistheid en volledigheid daarvan op te nemen.

450. Raadpleging aandeelhoudersregister. De wet (art. 2:194 en 2:85 BW) eist dat elke BV, 
en voorts elke NV die aandelen op naam heeft uitgegeven, een aandeelhoudersregister 
houdt. Als een opinion wordt gegeven over aandelen op naam – een validly issued opinion 
of een valid security opinion die betrekking heeft op aandelen – vergt de zorgvuldigheid 
dat de opiniongever kennis neemt van dat register.

451. Beperkte betrouwbaarheid aandeelhoudersregisters. Het kan voorkomen dat de zorg 
die een opiniongever moet betrachten, vergt dat hij het aandeelhoudersregister van de 
opinionvennootschap raadpleegt. Een aandeelhoudersregister heeft echter geen bijzon-
dere bewijskracht.701 Aandeelhoudersregisters worden ook nogal eens slecht bijgehouden, 

701 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/285. Het aandeelhoudersregister is niet geheel zonder 
status. Wordt de levering van een aandeel of een beperkt recht niet ingeschreven in het aandeelhou-
dersregister, dan kan die levering niet worden tegengeworpen aan personen die te goeder trouw op 
het aandeelhoudersregister zijn afgegaan (art. 2:86 a lid 3 en 2:196a lid 3 BW; zie ook noot 1281). Een 
aandeelbewijs is jegens de betrokken NV dwingend bewijs dat de aandeelhouder het in het bewijs 
genoemde aantal aandelen houdt; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/285. Tegenbewijs is 
mogelijk (art. 151 lid 2 Rv). Aandeelbewijzen op naam zijn in de praktijk zeldzaam.
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en hebben deswege een slechte naam.702 Een opiniongever moet daarom met voorzichtig-
heid afgaan op een aandeelhoudersregister. Doet hij dat toch – bijvoorbeeld omdat hij 
voldoende vertrouwen heeft dat het register juist is – dan is het geraden dat hij in een 
assumption veronderstelt dat het aandeelhoudersregister juist en volledig is, of in een 
quali fication erop wijst het aandeelhoudersregister niet bewijst dat de ingeschreven aan-
deelhouder (of pandhouder of vruchtgebruiker) dat daadwerkelijk is.

5.3 Assumptions en qualifications

452. Doel assumptions en qualifications. In de assumptions veronderstelt de opinion-
gever dat de feiten die hij niet zelf heeft kunnen vaststellen, zijn zoals zij met het oog op 
de opinionparagrafen moeten zijn. In de qualifications wijst de opiniongever op uitzon-
deringen op de in de opinionparagrafen gegeven oordelen.

453. Assumptions zien op feiten, qualifications op recht. Assumptions hebben doorgaans 
betrekking op de feiten; zie echter nr. 454.703 In een assumption veronderstelt de opinion-
gever dat de feiten die hij niet zelf heeft kunnen vaststellen, zijn zoals zij met het oog op de 
opinion zouden moeten zijn; vgl. nr. 242. Qualifications hebben doorgaans betrekking op 
het recht. In een qualification wijst de opiniongever op de rechtsregels die een uitzonde-
ring maken op de bevestigingen die in de opinionparagrafen zijn gegeven.

454. Brede betekenis feiten. Hoewel een assumption in de eerste plaats ziet op feiten, kun-
nen ook kwesties die een rechtsoordeel vergen in een assumption worden verondersteld.704 
Te denken is in de eerste plaats aan op een rechtsoordeel steunende feiten aan de zijde van 
de wederpartij van de opinionvennootschap bij de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet.705 Zo zal de opiniongever in een assumption veronderstellen dat die wederpartij de 
rechtsverhouding geldig is aangegaan; vgl. nr.  696 e.v. en 742 e.v. Of dat zo is, kan de 
wederpartij zelf vaststellen. De opinion hoeft zich daarover niet uit te strekken. Te den-
ken is in de tweede plaats aan de juridische kwalificatie van niet eenvoudig vast te stellen 
feiten. Soms ontkomt een opiniongever er niet aan over een dergelijke kwalificatie een 
assumption op te nemen. Een voorbeeld is de vraag of een besluit tot uitgifte van aan-
delen al dan niet in strijd is met redelijkheid en billijkheid; vgl. nr. 607. Een antwoord 
op die vraag vergt afweging van de relevante omstandigheden. Welke omstandigheden 
relevant zijn (en hoe deze moeten worden gewogen; vgl. nr. 268) kan de opiniongever niet 
vaststellen. Als hij het nodig acht erop te wijzen dat het besluit in overeenstemming met 

702 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/285.
703 Aldus ook Nijnens 1996, p. 61.
704 Aldus ook Brink & Raaijmakers 1996, p. 54.
705 Vgl. Nijnens 1996, p. 61, Hoevers 2011, p. 290 en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.

Over opinions.indd   243 17-5-2016   15:01:33



Over opinions

244

redelijkheid en billijkheid moet zijn, ontkomt hij er dus niet aan eenvoudigweg te veron-
derstellen dat dat zo is. In andere gevallen is het praktisch omtrent de kwalificatie een 
assumption op te nemen. Een voorbeeld is de vraag of de opinionvennootschap een bank 
is. De opinionvennootschap is dat als haar werkzaamheden bestaan uit (a) het aantrek-
ken van terugbetaalbare gelden bij het publiek, en (b) het verlenen van krediet voor eigen 
rekening (art. 1:1 Wft jo. art. 4 lid 1 onder (1) Verordening kapitaalvereisten). Als voor de 
opinion van belang is of de opinionvennootschap een bank is (vgl. nr. 1041), kan de opi-
niongever een assumption opnemen waarin de twee voorwaarden worden uitgespeld. Hij 
kan echter ook kiezen voor een beknopte assumption, waarin kortweg wordt veronder-
steld dat de opinionvennootschap niet, of juist wel, een bank is. Assumptions horen echter 
niet te zien op zuivere rechtsvragen. Een opiniongever wordt om een opinion gevraagd 
omwille van zijn kennis van het recht. Rechtsvragen hoort de opiniongever daarom zelf 
te beantwoorden. Als het antwoord op een rechtsvraag duidelijk is, is een assumption 
daarover onnodig. Als het antwoord op een rechtsvraag onduidelijk is, hoort de opinion-
gever daarop te wijzen. Verdedigbaar is dat een uitzondering moet worden aanvaard als de 
rechtsvraag waarop de assumption ziet buiten de deskundigheid van de opiniongever valt. 
Dat is echter zeldzaam. De opiniongever doet er in dat geval bovendien beter aan in een no 
opinion qualification duidelijk te maken dat hij zich over de betrokken rechtsvraag, en de 
gevolgen van het antwoord op de vraag voor de opinion, niet uitspreekt.

455. Scheidslijn tussen assumptions en qualifications niet scherp. De scheidslijn tussen 
assumptions en qualifications is niet scherp. Als de feiten anders zijn dan met het oog op 
de opinionparagrafen (of een enkele daarvan) nodig is, behoeft het oordeel in die para-
grafen beperking of nuancering. Of de beperking of nuancering in een qualification van 
toepassing is, hangt af van de feiten. Zo beschouwd zijn assumptions en qualifications 
communicerende vaten. De opiniongever kan ervoor kiezen een assumption te vervangen 
door een qualification die erop wijst dat, als de feiten anders liggen dan verwacht, een in 
de opinion gegeven oordeel mogelijk onjuist is.706 Omgekeerd kan de opiniongever ervoor 
kiezen een qualification te gieten in de vorm van een assumption dat de feiten die aanlei-
ding kunnen geven tot toepasselijkheid van de qualification zich niet voordoen.707 Welke 
weg de voorkeur verdient, is niet in het algemeen te zeggen. Een vuistregel is dat naarmate 
de kans dat een assumption onjuist is toeneemt, er meer reden is te kiezen voor een quali-
fication. Hetzelfde geldt als de gevolgen van een mogelijke onjuistheid van een assumption 
ingrijpend zijn. Op die gevolgen kan in een qualification eenvoudiger worden gewezen. 
De opiniongever kan ook een tussenweg kiezen en naast een assumption een qualification 
opnemen, waarin wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn als de assumption onjuist is.

706 Vgl. Nijnens 1996, p. 61-62, en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.
707 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 107, noot 1.
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456. Verwijzing in assumptions en qualifications naar opinionparagrafen. Een assumption 
of qualification is doorgaans slechts van belang voor een of meer opinionparagrafen. Zo 
is een assumption dat de besluiten van de opinionvennootschap waarnaar in de opinion 
wordt verwezen, geldig genomen zijn (vgl. nr.  604) in het algemeen slechts van belang 
voor de corporate action opinion.708 Het is echter ongebruikelijk dat in een assumption of 
qualification wordt aangegeven op welke opinionparagraaf of -paragrafen zij betrekking 
heeft. Soms blijkt het wel uit de tekst van de assumption of qualification.709 Waar dat niet 
zo is, moet dat door analyse van de opinion worden bepaald. Een assumption of qualifi-
cation heeft nimmer een wijdere strekking dan tegen de achtergrond van de zorgplicht 
van de opiniongever passend is. Als, bijvoorbeeld, anders dan in de hierboven genoemde 
assumption is verondersteld, een besluit van de opinionvennootschap niet geldig is geno-
men, biedt dat de opiniongever bescherming tegen een klacht dat de corporate action 
onjuist is, maar niet tegen een klacht dat de corporate power opinion onjuist is omdat 
het ongeldige besluit ziet op een doeloverschrijdende handeling. Op die opinionparagraaf 
heeft de assumption geen betrekking.

457. Risico’s. Het risico dat een veronderstelling in een assumption onjuist is, of dat 
een uitzondering in een qualification van toepassing is, ligt bij de opinionontvanger. Aan 
een assumption of qualification zijn eisen te stellen.

458. Assumption legt risico bij opinionontvanger. Het opiniongebruik wil dat een assump-
tion het risico dat de daarin opgenomen veronderstelling onjuist is, bij de opinion-
ontvanger legt.710, 711 Een assumption zet de onderzoekplicht van de opiniongever opzij. 
De opiniongever mag er in beginsel zonder nader onderzoek van uitgaan dat wat in de 
opinion wordt verondersteld, juist is. Een uitzondering geldt waar het opiniongebruik de 
opiniongever tot het betrokken onderzoek verplicht. Laat de opiniongever gebruikelijk 
onderzoek achterwege, dan zal hij dat in zijn opinion duidelijk tot uitdrukking moeten 
brengen; vgl. nr.  285. Dat onzeker is of de veronderstelling in een assumption juist is, 
hoeft de opiniongever in beginsel niet van de assumption te weerhouden. Een uitzon-
dering geldt, waar de aanwijzingen zo sterk zijn dat de opinion misleidend wordt, als de 

708 De assumption kan mede van belang zijn voor in de opinion opgenomen enforceability opinions, in het 
bijzonder een validly issued opinion; zie nr. 627, 628 en 629. 

709 Een qualification kan ook worden verwerkt in de opinionparagraaf waarop zij ziet. Dan wordt zij deel 
van het in de opinion gegeven oordeel. Vgl. Sterba & McDermott, in: Sterba, p. 1-17: “[This] may be 
preferable when the qualification may be expressed in a few words and applies only to the enumerated 
opinion paragraph. The qualification may be introduced by the words “except” or “subject to”.”

710 In dezelfde zin Nijnens 1996, p. 62, Brink & Raaijmakers 1996, p. 54, Batteram & Verbeek, O&F 2013, 
afl. 4, p. 12, en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942.

711 Dat geldt ook in de Verenigde Staten: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 157: “Stated assumptions put 
the opinion recipient on notice that the opinion preparers are not taking responsibility to the recipient 
for the facts being assumed. Thus, stated assumptions shift to the recipient the burden of investigating 
the assumed facts for itself.” Aldus ook TriBar 1998, § 2.3(c). Zie echter noot 482.
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opinionontvanger daarop niet wordt gewezen; vgl. nr. 286. In dat geval moet de opinion-
gever de mogelijkheid dat de assumption onjuist is, in de opinion aan de orde stellen.712

459. Eisen aan assumptions en qualifications. Zie over de vraag hoe moet worden bepaald 
of een bepaalde assumption of qualification moet worden opgenomen nr.  224 e.v. en 
279Zie over andere eisen die aan assumptions en qualifications kunnen worden gesteld, 
nr. 275 e.v. en 283 e.v.

460. Gebruikelijke en ongebruikelijke assumptions en qualifications. Assumptions en 
qualifications zijn te onderscheiden in gebruikelijke en ongebruikelijke assumptions en 
qualifications. Sommige gebruikelijke assumptions en qualifications zijn zo vanzelfspre-
kend, dat zij ook kunnen worden weggelaten. Die assumptions en qualifications liggen in 
dat geval als implied assumptions en implied qualifications in de opinion besloten.

461. Gebruikelijke assumptions en qualifications. Gebruikelijke assumptions en qualifi-
cations zijn assumptions en qualifications die in elke opinion wel zijn terug te vinden, 
omdat ongeacht de rechtsverhouding waarop de opinion ziet de opinionparagraaf waarbij 
zij horen nu eenmaal om de assumption of qualification vraagt. Andere assumptions en 
qualifications zijn ongebruikelijk. De grens tussen de twee categorieën is niet scherp. Zo 
is debat mogelijk over de vraag of een qualification waartoe een bepaald type rechtsver-
houding noopt, maar andere rechtsverhoudingen niet, een gebruikelijke of een ongebrui-
kelijke qualification is. Denk aan een qualification die zegt dat de Nederlandse rechter een 
vergoeding van proceskosten en buitengerechtelijke kosten altijd kan matigen; vgl. nr. 716 
en 755. Omdat een bancaire financieringsovereenkomst in de praktijk altijd bepaalt dat de 
bank aanspraak heeft op volledige vergoeding van dergelijke kosten, is een qualification 
die daarop wijst in een opinion over een dergelijke overeenkomst altijd van belang. In 
obligatievoorwaarden is een bepaling omtrent vergoeding van dergelijke kosten echter 
zeldzaam. In een opinion daarover kan een qualification op dit punt daarom achterwege 
blijven. De vraag of een assumption of qualification gebruikelijk is, bepaalt of de opinion 
een qualified opinion of een unqualified opinion is; vlg. nr. 45. Dat kan van belang zijn, als 
de opinionontvanger slechts genoegen wil nemen met een unqualified opinion.

462. Implied assumptions en qualifications. Het is niet nodig de opinionontvanger te 
wijzen op kwesties die hij wel weet (of ten minste behoort te weten); vgl. nr. 224 e.v. en 
279. Dat brengt mee dat sommige gebruikelijke assumptions en qualifications ook kun-
nen worden weggelaten. Bij de bespreking van de afzonderlijke opinionparagrafen in de 
hoofd stukken 5-12, wordt aangegeven welke assumptions en qualifications, in gevallen 
waarin zij niet zijn opgenomen, geacht moeten worden in een opinion te zijn opgenomen. 

712 Strenger mogelijk Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 942, die stelt dat het “goed gebruik [is] om een aan-
name niet op te nemen als de opiniegever reden heeft om te twijfelen aan de juistheid ervan.”
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In dit boek heten dergelijke assumptions en qualifications “implied assumptions” en 
“implied qualifications”.713

5.4 De authenticity assumption, bankruptcy qualification en no opinion 
qualification

463. Inhoud. Er zijn één assumption en twee qualifications die van belang zijn voor alle 
of bijna alle opinionparagrafen: (a) de authenticity assumption, (b) de bankruptcy quali-
fication, en (c) de no opinion qualification. Deze assumption en qualifications worden in 
bijna elke opinion opgenomen.

464. Verschillende assumptions en qualifications. Zie over de authenticity assumption 
nr. 465 e.v. Zie over de bankruptcy qualification nr. 471 e.v. Zie over de no opinion quali-
fication nr. 480 e.v.

465. Authenticity assumption. Tekst:

Each copy document conforms to the original and each original is genuine and com-
plete.

Each signature is the genuine signature of the individual concerned.

Each confirmation referred to in this opinion is true.

The Agreement has been signed by all parties in the form referred to in this opinion.

466. Betekenis. De tekst in nr. 465 is die van een gebruikelijke authenticity assump-
tion. Zij zegt dat de opiniongever ervan is uitgaan dat de documenten die hem wor-
den voorgeschoteld, en de handtekeningen daarop, echt zijn, en dat de bevestigingen 
die de opiniongever heeft verkregen, juist zijn. De assumption kan voorts zeggen dat de 

713 Ook de Amerikaanse praktijk kent “implied assumptions”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 151: 
“Many factual assumptions are understood to be implicit in closing opinions even when not stated 
expressly. […] factual assumptions need not be stated if they are “of general application … [and] apply 
regardless of the type of transaction or the nature of the parties.” In dezelfde zin TriBar 1998, § 2.3(a), 
waar de assumptions worden aangeduid als “assumptions of general application”. De Amerikaanse 
praktijk kent ook “implied qualifications”; TriBar 1998, § 1.2(a): “Some exceptions are understood to be 
applicable whether or not stated. […] The execptions are referred to as “standard exceptions”.” Anders 
voor de praktijk in Engeland London Report 2011, § 63: “The terms of an opinion should also be com-
plete and self-reliant, since we are not aware of any reported English case law on the question whether 
it is possible to rely on “customary practice” being implied into an English opinion letter.”
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rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is aangegaan in de vorm die de opiniongever 
heeft bestudeerd.714

467. Implied assumption. De opiniongever mag ervan uitgaan dat hij niet wordt bezwen-
deld; zie nr. 246. Zo beschouwd spreekt de assumption vanzelf en kan zij ook wel worden 
weggelaten.715, 716

468. Geen onderzoek echtheid handtekening. Van een opiniongever wordt niet verwacht 
dat hij een onderzoek instelt naar op een document geplaatste handtekeningen. Als de 
opiniongever bij de ondertekening van een document niet aanwezig is, kan hij niet een-
voudig vaststellen of een op het document geplaatste handtekening echt is. Is hij wel aan-
wezig, dan zou hij, bijvoorbeeld aan de hand van een paspoort, wel kunnen nagaan of de 
ondertekening juist geschiedt. Het opiniongebruik wil echter dat de opiniongever dat niet 
hoeft te doen. Als hij op een document iets aantreft wat op een handtekening lijkt, mag hij 
er zonder nader onderzoek van uitgaan dat het gaat om de handtekening van de persoon 
die het document als ondertekenaar aanduidt.717, 718

469. Alternatieve formulering. De in de assumption opgenomen veronderstelling omtrent 
de echtheid van handtekeningen komt ook wel voor in een meer beknopte vorm: “Each 
signature is genuine”. Die formulering roept de vraag op of in een geval waarin persoon A 
zijn handtekening zet boven de naam van persoon B, die handtekening echt – “genuine” – 
is. In een strikte benadering is dat het geval. De handtekening van A is zijn echte hand-
tekening. In een ruime benadering is het niet het geval. De handtekening van A is niet 
de handtekening van B, en in die zin niet echt. De ruime benadering is juist; zie nr. 468. 
Ook als de assumption meer beknopt wordt opgezet, moet zij dienovereenkomstig ruim 
worden uitgelegd.

470. Bestudeerde rechtsverhouding. Het komt voor dat de opiniongever zijn opinion 
geeft op basis van een concept van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, of op 
een slechts door de opinionvennootschap getekende versie daarvan. In dat geval moet hij 
veronderstellen dat de door alle partijen getekende versie overeenstemt met de versie die 
hij heeft bestudeerd. Daartoe strekt de laatste alinea van de in nr. 465 opgenomen tekst. 

714 Zie over de authenticity assumption Nijnens 1996, p. 63.
715 Zij is dan een implied assumption.
716 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 151-154 en 287, TriBar 1998, 

§ 2,3(a), en Legal Opinion Principles 1998, nr. III.D. Aldus ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 54.
717 Vgl. Nijnens 1996, p. 63 en 89, Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 227, en Van Schilfgaarde, WPNR 

2014, p. 945.
718 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten. Een assumption op dit punt is onnodig; Glazer, FitzGibbon & 

Weise 2014, p. 287. Genuanceerd echter Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 55: “an opinion on the 
genuiness of a client’s signature can frequently be given”.
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Als de opiniongever een door alle partijen ondertekende versie van de rechtsverhouding 
heeft gezien, is de alinea overbodig.719

471. Bankruptcy qualification. Tekst:

This opinion is subject to any limitations arising from (a) rules relating to bank-
ruptcy, suspension of payments or emergency measures, (b) rules relating to foreign 
insolvency proceedings (including insolvency proceedings as defined in Article 2(a) of 
Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings), or 
(c) other rules regulating conflicts between rights of  creditors.

472. Betekenis. De tekst in nr. 471 is een voorbeeld van een bankruptcy qualification. 
Zij zegt dat de opinion waarin zij is opgenomen, wordt beperkt door regels van insolven-
tierecht en andere regels die van toepassing zijn als rechten van schuldeisers botsen. Als 
de qualification ontbreekt, moet zij worden geacht desalniettemin te zijn opgenomen.

473. Reikwijdte bankruptcy qualification. Anders dan haar naam suggereert, ziet de 
bankruptcy qualification niet alleen op de gevolgen van faillissement. Zij strekt zich uit 
over ten minste drie groepen regelingen. De eerste groep omvat de Nederlandse insol-
ventieprocedures: faillissement, surseance van betaling en noodregeling.720 De quali-
fication strekt zich uit over alle gevolgen die een insolventieprocedure kan hebben; zie 
nr. 476 e.v. De tweede groep omvat buitenlandse insolventieprocedures waarvan de gevol-
gen in Nederland worden erkend.721 De belangrijkste bron voor dergelijke erkenning is 
de Insolventieverordering (art.  16 lid 1), die binnen haar toepassingsgebied noopt tot 
erkenning van elders in de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken; over-
weging (33) Insolventieverordening) van toepassing verklaarde insolventieprocedu-
res.722, 723 De Nederlandse wet regelt de erkenning van liquidatieprocedures die elders in 

719 Aldus ook Nijnens 1996, p. 63.
720 Noodregeling kan worden toegepast op banken en verzekeraars; vgl. nr. 441. 
721 Buitenlandse insolventieprocedures waarvan de gevolgen niet in Nederland worden erkend blijven bui-

ten de qualification; aldus ook Nijnens 1996, p. 96.
722 Een Nederlandse rechtspersoon kan elders in de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) 

voorwerp worden van een insolventieprocedure als hij (a) het centrum van zijn voornaamste belangen, 
of (b) een vestiging in het betrokken EU-land heeft (art. 3 leden 1 en 2 Insolventieverordening). Een 
insolventieprocedure die is geopend in een land waar een rechtspersoon (niet meer dan) een vestiging 
heeft, werkt slechts ten aanzien van goederen van de rechtspersoon die zich in het betrokken land bevin-
den (art. 3 lid 2 Insolventieverordening). Het centrum van de voornaamste belangen van een rechtsper-
soon wordt vermoed te zijn op de plaats van zijn statutaire zetel (art. 3 lid 1 Insolventieverordening). 
Dat vermoeden kan echter worden ontkracht; vgl. Wessels X 2012/10461 en 10562-10570. Een elders in 
de EU geopende insolventieprocedure waarop de Insolventieverordening van toepassing is, wordt in 
Nederland erkend (art. 16 lid 1 Insolventieverordening). 

723 De Insolventieverordening is niet van toepassing op insolventie van (a) verzekeringsondernemin-
gen, (b) kredietinstellingen, (c) beleggingsondernemingen die diensten verrichten die het houden 
van geld of effecten van derden behelzen, en (d) instellingen voor collectieve belegging (art.  1 lid 2 
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de Europese Economische Ruimte worden uitgesproken over een daar gevestigde bank 
of verzekeraar (art.  212s e.v. en 213n e.v. Fw; zie voor de definitie van “bank”, “verze-
keraar” en “liquidatie procedure” art.  212g Fw). Voor het overige worden buitenlandse 

Insolventieverordening). De Insolventieverordening definieert de onder (a)-(d) genoemde begrippen 
niet. De genoemde uitzonderingen zijn gemaakt “omdat [de ondernemingen] aan specifieke regelin-
gen onderworpen zijn waarbij de nationale toezichthoudende autoriteiten in bepaalde opzichten over 
omvangrijke bevoegdheden beschikken om in te grijpen” (overweging (9) Insolventieverordening). 
Voor verzekeringsondernemingen is die specifieke regeling te vinden in de Richtlijn liquidatie verze-
keringsondernemingen (Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 
2001 betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen). Die richtlijn is van 
toepassing op verzekeraars waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig (a) de Eerste richt-
lijn schadeverzekering 73/239/EEG (Eerste Richtlijn van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzon-
dering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan (73/239/EEG), of (b) de Richtlijn 
levensverzekering (Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 
betreffende levensverzekering; voor de verwijzing in de Richtlijn liquidatie verzekeringsondernemin-
gen naar Richtlijn 79/267/EEG moet een verwijzing naar de Richtlijn levensverzekering worden gelezen 
(art. 72 lid 2 Richtlijn levensverzekering)). Naast richtlijnen over schade- en levensverzekeraars zijn 
er echter ook Europese regels over herverzekeraars en wat in de Wft wordt genoemd “entiteiten voor 
risico-acceptatie” (Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 16 novem-
ber 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/
EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG; “entiteit voor risico-acceptatie” is de 
Nederlandse aanduiding van wat in de richtlijn een “special purpose vehicle” heet; zie Kamerstukken II 
2006/07, 31 131, nr. 3, p. 7-8). Of dergelijke ondernemingen verzekeringsondernemingen in de zin van 
de Insolventieverordening zijn, is onduidelijk. Europese regels over natura-uitvaartverzekeraars (zie 
voor een definitie art. 1:1 Wft) ontbreken (vgl. art. 3 lid 5 Richtlijn levensverzekering), zodat daarvoor 
hetzelfde geldt. De Nederlandse wetgever gaat ervan uit dat het begrip “verzekeringsondernemingen” 
ook herverzekeraars omvat. De gedachtegang is dat van de toepassing van de Insolventieverordening 
“alle verzekeraars” zijn uitgesloten; zie Kamerstukken II 2006/07, 31 131, nr. 3, p. 8. Dat doet vermoeden 
dat de wetgever ervan uitgaat dat de verordening ook niet geldt voor natura-uitvaartverzekeraars. Voor 
kredietinstellingen is een specifieke regeling te vinden in de Richtlijn liquidatie kredietinstellingen 
(Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de sane-
ring en de liquidatie van kredietinstellingen). Die richtlijn is van toepassing op kredietinstellingen (en 
hun bijkantoren) in de zin van de Bankenrichtlijn (Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen). Europese regels over insolventieprocedures voor beleggingsondernemingen 
en instellingen voor collectieve belegging ontbreken. Een definitie van “beleggingsonderneming” is 
te vinden in de richtlijn die gebruikelijk wordt aangeduid als “MiFID” (Richtlijn 2004/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, 
tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad). 
De beperking “die diensten verrichten die het houden van geld of effecten van derden behelzen” komt 
echter in de MiFID niet voor. De beperking dringt het belang van de uitzondering voor beleggingson-
dernemingen sterk terug. Beleggingsondernemingen die geld voor derden houden, zullen doorgaans 
een kredietinstelling zijn en daarom hoe dan ook van de Insolventieverordening zijn uitgezonderd. Uit 
de Icbe-richtlijn (Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wet-
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging 
in effecten (icbe’s)) is wel af te leiden wat naar Europees recht moet worden verstaan onder een “instel-
ling voor collectieve belegging in effecten”. Een Europese definitie voor instellingen voor collectieve 
belegging die niet in effecten beleggen, ontbreekt. Waar de grenzen van de uitzonderingen voor beleg-
gingsondernemingen en instellingen voor collectieve belegging liggen, is daarmee niet erg duidelijk.
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insolventieprocedures in Nederland slechts beperkt erkend.724 De derde groep omvat 
andere regels die van toepassing zijn als rechten die verschillende schuldeisers jegens een 
persoon hebben, met elkaar botsen. Een voorbeeld zijn de pauliana-regels buiten fail-
lissement (art.  3:45 e.v. BW) die van toepassing zijn als de verhaalsrechten van de ene 
schuldeiser botsen met de gevolgen van een rechtshandeling die de schuldenaar jegens 
een andere schuldeiser heeft verricht.725, 726 Een ander voorbeeld is de regel dat bij botsende 
rechten op levering in de onderlinge verhouding tussen de betrokken schuldeisers in 
beginsel het oudste recht voorgaat (art. 3:298 BW). Die regel kan in de opinionpraktijk in 
het bijzonder van belang zijn als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, ertoe strekt 
dat een pandrecht moet worden gevestigd.727 Hoewel een wettelijke regeling ontbreekt, 
is onvermijdelijk dat de rechter bij andere botsende rechten dan rechten op levering zo 
nodig ook een rangorde vaststelt. Denk aan het geval dat de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, de opinionvennootschap ertoe verplicht een pandrecht te vestigen, terwijl 
de opinionvennootschap zich jegens een andere schuldeiser heeft verplicht dat juist niet 

724 Vgl. Wessels X 2012/10159 e.v.
725 In de tekst in nr. 471 vallen de pauliana-regels buiten faillissement onder „other rules regulating con-

flicts between rights of creditors“. Nijnens 1996, p. 95, lijkt ook de pauliana-regels binnen faillissement 
onder die regels te scharen.

726 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 331, en TriBar 1998, § 3.3.2: 
“Fraudulent conveyance (or transfer) laws are included in the laws covered by the exception. […] Thus, 
the exception will have application, for example, to a fraudulent transfer, even if the company never 
becomes subject to a bankruptcy proceeding.” “fraudulent conveyance” of “fraudulent transfer” is vol-
gens Black’s Law Dictionary onder meer “[a] transfer of property for little or no consideration, made for 
the purpose of hindering or delaying a creditor by putting the property beyond the creditor’s reach”. 

727 Art. 3:298 BW is ook van toepassing op rechten tot vestiging van een beperkt recht; Parl. Gesch. Boek 3 
(Inv. 3, 5 en 6), p. 1397.
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te doen.728 Ook dergelijke gevallen vallen in de derde groep van regelingen waarop de 
qualification ziet.729, 730, 731

474. Begrenzing bankruptcy qualification. De bankruptcy qualification is naar haar aard 
beperkt tot gevallen waarin rechten van schuldeisers samenlopen. Voor zover de qualifi-
cation zich uitstrekt over overheidsingrijpen, ziet zij daarom alleen op insolventieproce-
dures. Andere maatregelen van overheidswege blijven buiten de qualification. Dat geldt 
dus ook voor maatregelen die worden genomen krachtens allerhande toezicht wetgeving. 
Denk aan de mogelijkheid dat een toegelaten instelling onder de Woningwet – lees: 
een toegelaten woningcorporatie – op verzoek van de Minister voor Wonen, Wijken en 
Integratie door de rechter onder bewind wordt gesteld (art.  70e Woningwet).732 Staat 

728 Art. 3:298 BW kan zo nodig ook analoog worden toegepast; Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1397.
729 De qualification strekt zich ook uit over botsende rechten van schuldeisers bij verdeling van een execu-

tieopbrengst. Praktisch belang heeft dat niet. Een remedies opinion over een overeenkomst bevestigt 
dat die overeenkomst afdwingbaar is. Een overeenkomst is afdwingbaar als bij de rechter een vordering 
tot nakoming kan worden verkregen; vlg. nr. 679. Verder dan dat gaat de remedies opinion niet. Zij zegt 
niet dat de vordering tot nakoming daadwerkelijk kan worden verhaald. Een valid security opinion over 
een pandrecht of hypotheek bevestigt wel dat het betrokken zekerheidsrecht kan worden uitgewonnen; 
zie nr. 781. Op de mogelijkheid dat de opbrengst van uitwinning met andere schuldeisers moet worden 
gedeeld, wordt in het algemeen in een afzonderlijke qualification gewezen; zie nr. 799. Een enforcement 
of judgments opinion en een enforcement of arbitral awards opinion bevestigen dat een buitenlandse 
rechterlijke beslissing of een arbitraal vonnis in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Ook hier 
wordt echter op de mogelijkheid dat de opbrengst van de tenuitvoerlegging met andere schuldeisers 
moet worden gedeeld, in het algemeen in een afzonderlijke qualification gewezen; zie nr. 943, 971 en 
996.

730 Nijnens 1996, p. 95-96, brengt ook opschortings- en verrekeningsrechten onder de bankruptcy quali-
fication. Die benadering miskent dat de bankruptcy qualification ziet op regels die van toepassing zijn 
als rechten van verschillende schuldeisers botsen. Voor zover de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, wordt beheerst door Nederlands recht, vallen opschortings- en verrekeningsrechten buiten insol-
ventie onder de qualification die zegt dat de geldigheid en afdwingbaarheid van de rechtsverhouding 
kan worden beperkt algemeen toepasselijke regels van Nederlands recht; zie nr.  703. Voor zover de 
rechtsverhouding wordt beheerst door buitenlands recht, worden opschortings- en verrekeningsrech-
ten buiten insolventie beheerst door dat buitenlandse recht, zodat op dat punt geen qualification nodig 
is; vgl. nr. 733 e.v.

731 In de Verenigde Staten vallen onder de bankruptcy qualification “laws affecting the rights and reme-
dies of creditors generally that might prevent the opinion recipient from enforcing its rights under the 
agreement if the company were to encounter financial difficulties”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, 
p. 326. Aldus ook TriBar 1998, § 3.3.2: “The exception refers to all situations – whether involving insol-
vency provisions or not – to which insolvency principles apply.” Vgl. over andere botsende rechten van 
schuldeisers Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 368-369: “The fact that the transaction results in a 
breach of or default under another contract to which the company is a party ordinarily will not excuse 
the company from performing its obligations under the agreement. […] If [...] the opinion recipient has 
actual knowledge of a breach or default, if might not be able to enforce the agreement against the com-
pany. To address that possiblity the opinion preparers are entitled to rely on an unstated assumption 
that the recipient has no such knowledge.”

732 De goederen van een rechtspersoon die onderwerp is van een ontbindingsverzoek bij de rechter, kun-
nen door de rechter onder bewind worden gesteld (art.  2:22 BW). Is bewind ingesteld, dan kan de 
rechtspersoon uitsluitend met medewerking van de bewindvoerder rechtshandelingen verrichten 
(art. 2:22 lid 3 BW). Ook dit bewind valt buiten de bankruptcy qualification. Zie over het bewind nr. 571 
en 631. 
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een toegelaten instelling onder bewind, dan oefenen de bewindvoerders in beginsel bij 
uitsluiting alle bevoegdheden uit van de organen van de toegelaten instelling (art.  70g 
lid 1 Woningwet).733 Denk ook aan de mogelijkheid dat DNB of de AFM bij een financiële 
onderneming ten aanzien van een of meer organen een stille curator benoemt (art. 1:76 
Wft). Als een stille curator is benoemd, mogen de betrokken organen hun bevoegdheden 
slechts uitoefenen na goedkeuring door de curator (art. 1:76 lid 5 Wft).734 Staat de opinion-
vennootschap mogelijk bloot aan dergelijk overheidsingrijpen en kan dat voor de opinion 
van belang zijn, dan moet de opiniongever daarop in een qualification afzonderlijk wijzen. 
Zie over interventiemaatregelen rond financiële ondernemingen nr. 475.

475. Interventiemaatregelen rond financiële ondernemingen. De Interventiewet geeft DNB 
en de Minister van Financiën bevoegdheden die vergaande gevolgen kunnen hebben voor 
de rechten van wederpartijen bij rechtsverhoudingen waarbij in de wet aangeduide onder-
nemingen partij zijn.735 DNB kan, met goedkeuring van de rechter, rechten en verplichtin-
gen van een bank of verzekeraar in financiële moeilijkheden doen overgaan op een andere 
persoon (art. 3:159c jo. 3:159p lid 2 Wft).736 De Minister van Financiën kan, als de situ-
atie waarin een financiële onderneming verkeert de stabiliteit van het  financiële stelsel in 
onmiddellijk en ernstig gevaar brengt, overgaan tot onteigening van rechten en verplich-
tingen van de onderneming en van effecten die de onderneming heeft uitgegeven (art. 6:2 
lid 1 Wft).737 Onteigening van verplichtingen kan geschieden ten gunste van een rechts-
persoon die voor die verplichtingen geen verhaal biedt.738 De Minister van Financiën kan 
voorts ten aanzien van de financiële onderneming onmiddellijke voorzieningen treffen 

733 In het voorstel van Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstukken 32 769) 
wordt de regeling van het bewind verplaatst van art. 70 e.v. naar art. 61h e.v. Woningwet. 

734 Zie ook noot 744.
735 De citeertitel van de wet is: Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen. In de praktijk wordt 

de wet echter aangeduid als “Interventiewet”. De bevoegdheden die DNB en de Minister van Financiën 
aan de wet ontlenen zijn door wijziging van de Wft in die wet neergelegd.

736 Een overdrachtsplan kan zien op (a) rechten en verplichtingen die voortvloeien uit door een bank geslo-
ten deposito-overeenkomsten, (b) andere activa en passiva van een bank of verzekeraar, en (c) door 
een bank of verzekeraar uitgegeven aandelen (art. 3:159c lid 2 Wft). Art. 3:159p lid 2 Wft geldt voor 
activa en passiva anders dan rechten en verplichtingen die voortvloeien uit door een bank gesloten 
deposito-overeenkomsten. Voor rechten en verplichtingen uit deposito-overeenkomsten en voor aan-
delen gelden regelingen met dezelfde strekking (art. 3:159l lid 2 en 3:159s lid 1 Wft). De regelingen in de 
Interventiewet omtrent deposito-overeenkomsten en aandelen zijn in de opinionpraktijk echter zonder 
belang: over deposito-overeenkomsten wordt in de praktijk niet geopinieerd, en een validly issued opi-
nion over aandelen strekt zich niet uit over de aan de aandelen verbonden rechten en verplichtingen.

737 De mogelijkheid van onteigening strekt zich mede uit over met medewerking van de financiële onder-
neming uitgegeven effecten – denk in het bijzonder aan certificaten van aandelen. Daarnaast kunnen 
“vermogensbestanddelen” worden onteigend – rechten en verplichtingen maar ook andere activa en 
passiva; zie Kamerstukken II 2011/12, 33 059, nr. 3, blz. 68.

738 Art. 6:2 lid 4 Wft bepaalt dat onteigening kan geschieden ten gunste van een rechtspersoon met vol-
ledige rechtsbevoegdheid. Uit ABRvS 25 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2265, JOR 2013/140 blijkt 
dat de rechtspersoon een “lege” stichting kan zijn, die voor de te harer gunste onteigende verplichtingen 
geen verhaal biedt.
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(art. 6:1 lid 1 Wft). Nu de wet geen grenzen stelt, is een breed scala aan voorzieningen 
denkbaar.739 Ingrijpen door DNB of de Minister van Financiën beperkt de afdwingbaar-
heid van rechtsverhoudingen waarbij een bank of verzekeraar partij is: op een beding 
in een dergelijke rechtsverhouding dat de gevolgen van een ingrijpen of een gebeurte-
nis in verband daarmee regelt, kan de wederpartij zonder toestemming van DNB geen 
beroep doen (art. 3:267f jo. 3:267e Wft).740 Denk aan een bepaling dat bij een ingrijpen de 
rechtsverhouding van rechtswege wordt beëindigd, of die de wederpartij het recht geeft 
om bij een ingrijpen de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of zekerheid 
te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de bank of verzekeraar. De 
wederpartij kan ook geen beroep doen op een beding dat een bank of verzekeraar ertoe 
verplicht aan de wederpartij inlichtingen omtrent een ingrijpen te verstrekken (art. 3:267g 
jo. 3:267e Wft). De afdwingbaarheidsbeperkingen zijn niet alleen van toepassing als DNB 
of de Minister van Financiën daadwerkelijk een interventiemaatregel treft, maar ook als 
een maatregel wordt voorbereid of een andere gebeurtenis in verband met een maatregel 
plaatsvindt (art. 3:267e Wft). De afdwingbaarheidsbeperkingen zijn regels van bijzonder 
dwingend recht, die de Nederlandse rechter ook moet toepassen als de betrokken rechts-
verhouding is onderworpen aan buitenlands recht (art. 3:267d Wft jo art. 9 lid 2 Rome I 
Verordening (voor zover de rechtsverhouding verbintenissen uit overeenkomst bevat) 
en art. 10:7 lid 2 BW (voor het overige)).741 Als een interventiemaatregel wordt getroffen 
of een gebeurtenis in verband daarmee plaatsvindt, kan dat aldus tot gevolg hebben dat 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar wordt 
of, als de verplichtingen van de opinionvennootschap onteigend worden, dat de rechts-
verhouding onafdwingbaar wordt jegens de opinionvennootschap. Een in de opinion 
opgenomen remedies opinion is dan niet meer juist.742 De regeling in de Interventiewet is 
op verschillende punten ruim opgezet. Onteigening door de Minister van Financiën kan 
zich mede uitstrekken over rechten en verplichtingen van, en effecten uitgegeven door, 
een Nederlandse moedermaatschappij van een financiële onderneming (art. 6:4 lid 2 Wft). 
Door de Minister van Financiën getroffen voorlopige voorzieningen kunnen ook op een 

739 De maatregel moet wel verband houden met de toestand van de financiële onderneming en de stabiliteit 
van het financiële stelsel; zie Kamerstukken II 2011/12, 33 059, nr. 3, blz. 67.

740 De regel dat op een beding dat de gevolgen van een ingrijpen of een gebeurtenis in verband daarmee 
regelt, geen beroep kan worden gedaan, geldt niet voor rechten die (a) toekomen aan een centrale bank 
of, in verband met deelname aan een systeem als bedoeld in artikel 212a, onderdeel b, F, aan een andere 
deelnemer die deelneemt aan het systeem, of (b) voortvloeien uit een financiëlezekerheidsovereen-
komst (als bedoeld in art. 7:51 e.v. BW) (art. 3:267f lid 4 Wft). 

741 Zie ook noot 1202.
742 Door de Minister van Financiën getroffen onmiddellijke voorzieningen kunnen ook andere opinion-

paragrafen dan de remedies opinion raken. Zo zal nakoming van de rechtsverhouding waarop de opi-
nion ziet, in strijd met een onmiddellijke voorziening in strijd zijn met Nederlands recht. Dat maakt de 
no violation of law opinion onjuist. Afdwingbaarheidsbeperkingen lijken alleen de remedies opinion te 
raken. Die beperkingen verhinderen dat de wederpartij zich op een door een beperking geraakt beding 
beroept. De beperkingen verbieden de betrokken bank of verzekeraar (of groepsmaatschappij daarvan; 
zie verderop in dit nr. 475) echter niet een geraakt beding vrijwillig na te komen. 
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dergelijke moedermaatschappij betrekking hebben (art.  6:4 lid 1 Wft).743 De beperkin-
gen op de afdwingbaarheid van rechtsverhoudingen gelden niet alleen ten aanzien van 
rechtsverhoudingen waarbij de betrokken bank of verzekeraar zelf partij is, maar strek-
ken zich mede uit over rechtsverhoudingen waarbij een Nederlandse groepsmaatschappij 
daarvan partij is (art. 3:267f leden 1 en 2 jo. 3:267d Wft). Maatregelen op grond van de 
Interventiewet kunnen aldus niet alleen gevolgen hebben voor financiële ondernemin-
gen maar ook voor daarmee verbonden ondernemingen. Of de opinionvennootschap ver-
bonden is met een financiële onderneming zal de opiniongever echter vaak niet weten. 
Behalve als buiten twijfel is dat een dergelijke verbondenheid ontbreekt, doet een opinion-
gever er daarom verstandig aan in een qualification aandacht te besteden aan de mogelijke 
gevolgen van interventiemaatregelen, bijvoorbeeld:

This opinion is subject to any limitations arising from intervention measures in 
 relation to financial enterprises or their affiliated entities.744

476. Door qualification geraakte opinionparagrafen. De bankruptcy qualification strekt 
zich uit over alle gevolgen die een regeling of regel waarover zij zich uitstrekt, kan heb-
ben. De qualification grijpt daarmee in de eerste plaats in op de remedies opinion. De 
remedies opinion strekt ertoe te bevestigen dat de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, jegens de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is; zie nr. 676 e.v. en 723 e.v. 
Die bevestiging is niet zonder meer juist als de opinionvennootschap voorwerp van een 
insolventieprocedure wordt; zie nr. 710 en 750. De qualification beperkt echter ook bij-
voorbeeld de validly signed opinion in een geval waarin de rechtsverhouding waarop de 

743 Zie voor de definitie van “moedermaatschappij” art. 1:1 Wft.
744 De verwijzing naar interventiemaatregelen kan eenvoudig worden verbreed zodanig dat zij ook de 

benoeming van een stille curator onder de Wft omvat. De verwijzing kan bijvoorbeeld worden ver-
vangen door “intervention and other measures in relation to financial enterprises or their affiliated 
entities”. Benoeming van een stille curator is mogelijk als (a) een financiële onderneming niet voldoet 
aan de Wft (art. 1:76 lid 1 Wft), of (b) een financiële onderneming in financiële moeilijkheden dreigt te 
raken (art. 1:76 lid 3 Wft). De benoeming geschiedt door DNB of, in het geval bedoeld onder (a), ook 
door de AFM. Als een stille curator is benoemd, mogen de organen van de onder curatele gestelde 
onderneming hun bevoegdheden slechts uitoefenen met goedkeuring van de curator (art.  1:76 lid 5 
Wft; zie voor een uitzondering art. 1:76 lid 6 onder b Wft). Een rechtshandeling die zonder de vereiste 
goedkeuring is verricht, is vernietigbaar als de wederpartij wist of behoorde te weten dat de goedkeu-
ring ontbrak (art. 1:76 lid 6 onder e Wft). Als ten tijde dat een opinion wordt gegeven, een stille curator 
was benoemd en de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zonder diens goedkeuring is aangegaan, 
is de rechtsverhouding mogelijk vernietigbaar. Of een stille curator is benoemd, kan de opiniongever 
echter niet vaststellen: de benoeming wordt niet openbaar gemaakt. Omdat een stille curator alleen kan 
worden benoemd bij een financiële onderneming en niet ook bij daarmee verbonden ondernemingen, is 
verbreding van de verwijzing naar interventiemaatregelen echter alleen nodig als de opinionvennoot-
schap een financiële onderneming is. (In de hiervoor gesuggereerde formulering omvat de verwijzing 
ook maatregelen die ten aanzien van verschillende soorten financiële ondernemingen kunnen worden 
getroffen: vgl. afd. 3.5.1 (bijzondere maatregelen ten aanzien van onder meer banken en beleggings-
ondernemingen), 3.5.3 (sanerings- en financieringsplan voor verzekeraars) en 3.5.4 (opvangregeling 
voor levensverzekeraars)) 
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opinion ziet, voor de opinionvennootschap is getekend onder volmacht. De validly signed 
 opinion zegt dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voor de opinionvennoot-
schap geldig is ondertekend; zie nr. 625 e.v. Als de opinionvennootschap voorwerp wordt 
van een insolventieprocedure, verliest die volmacht zijn werking; zie nr. 661. Of andere 
opinion paragrafen door de bankruptcy qualification worden geraakt, hangt soms af van 
de uitleg die aan die opinionparagrafen wordt gegeven. Een voorbeeld is de corporate 
power opinion, die zegt dat het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
binnen het doel van de opinionvennootschap valt. Als de opinionvennootschap failliet 
wordt verklaard, verengt haar doel tot vereffening van haar vermogen; zie nr. 550. Als de 
corporate power opinion beperkt wordt uitgelegd, zodanig dat zij alleen ziet op het sta-
tutaire doel van de opinionvennootschap, blijft de bankruptcy qualification buiten beeld. 
Het statutaire doel wijzigt bij faillissement niet. Als de corporate power opinion ruimer 
wordt uitgelegd, zodanig dat zij ziet op het werkelijke doel van de opinionvennootschap, 
moet de bankruptcy qualification zich ook over die opinion uitstrekken; vgl. nr. 550. Zie 
over de toepasselijkheid van de bankruptcy qualification op andere capacity opinions dan 
de corporate power opinion en de validly signed opinion de bespreking van die opinions 
in hoofdstuk 6. Zie over de toepasselijkheid van de bankruptcy qualification op andere 
enforceability opinions dan de remedies opinion de bespreking van die opinions in de 
hoofdstukken 7-10.745

477. Toepasselijkheid op insolventie van anderen dan opinionvennootschap. De bank-
ruptcy qualification ziet niet alleen op regelingen die de opinionvennootschap treffen. 
Ook de gevolgen van regelingen waaraan andere personen worden onderworpen, vallen 
onder de qualification. Denk aan een geval waarin de opinionontvanger failliet wordt ver-
klaard en de curator de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vernietigt omdat zij de 
schuldeisers van de opinionontvanger benadeelt (art. 43 Fw).

478. Alternatieve formuleringen. De qualification kan op allerlei manieren worden ver-
woord. Voor haar betekenis maakt dat geen verschil. Ongeacht haar bewoordingen heeft 
de qualification de in nr. 472 e.v. beschreven inhoud. Dat geldt ook als de qualification niet 
zegt dat “This opinion” maar uitsluitend “Enforceability of the Agreement” wordt beperkt 

745 Nijnens 1996, p. 94-96, stelt ten onrechte dat de bankruptcy qualification alleen ziet op de remedies 
opinion. Juist is dat in de Verenigde Staten de bankruptcy qualification van oorsprong een qualification 
bij de remedies opinion is. In de Verenigde Staten heeft debat gewoed over de vraag of de qualification 
een ruimere strekking kan hebben. Dat debat is beslist ten gunste van een ruime strekking; vgl. TriBar 
1998, § 1.2(c): “Whether or not an opinion letter is drafted to apply the bankruptcy exception […] out-
side the context of the remedies opinion, [that limitation is] understood as a matter of customary usage 
to apply to all opinions that raise concerns to which they are addressed (but not to others).” De opvat-
ting dat de qualification uitsluitend ingrijpt op de remedies opinion, is daarmee ook in de Verenigde 
Staten achterhaald. Zie echter Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 213: “This, however, may go too far 
because many opinions are correct as stated even in the case of bankruptcy events, and an all-inclusive 
bankruptcy […] limitation puts the burden of ascertaining the scope of [that limitation] on the opinion 
recipient.”
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door de in de qualification aangeduide regels. Die formulering suggereert dat de qualifi-
cation niet geldt voor opinionparagrafen die niet raken aan de afdwingbaarheid van de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Dat zal niet de bedoeling zijn.746 Het geldt voorts 
als, zoals wel voorkomt, de verwijzing naar “rules regulating conflicts between rights of 
creditors” wordt opgezet als “laws relating to or affecting the rights of creditors”, of vervol-
gens wordt beperkt tot “similar laws relating to or affecting the rights of creditors”, “laws 
relating to or affecting the rights of creditors generally” of “laws applying to companies 
generally”. De eerste beperking (tot “similar laws”) suggereert dat de qualification alleen 
geldt voor procedures die vergelijkbaar zijn met de insolventieprocedures. Dan zou de 
qualification echter mogelijk niet gelden voor regels die gelden zonder dat een geregelde 
procedure van toepassing is verklaard.747 Naar de letter plaatst de tweede beperking (tot 
“creditors generally”) pauliana-regels buiten de qualification. De gevolgen van de toepas-
sing van pauliana-regels raken slechts de partijen bij de betrokken rechtshandeling, en 
niet schuldeisers in het algemeen.748 De derde beperking (tot “companies generally”) zou 
de noodregeling kunnen uitsluiten van de qualification. Noodregeling kan alleen worden 
uitgesproken ten aanzien van banken en verzekeraars en is daarmee geen regeling die van 
toepassing is op ondernemingen in het algemeen – “companies generally”.749, 750 De beper-
kingen zijn meestal zonder veel nadenken overgeschreven uit Amerikaanse opinions. Zij 
moeten voor niet geschreven worden gehouden.

479. Implied qualification. De qualification wordt in nagenoeg elke opinion opgenomen. 
Een verstandig opinionontvanger zal verlangen dat een valid security opinion, die zegt dat 
een Nederlands zekerheidsrecht afdwingbaar is (zie nr. 778 e.v.), wordt uitgezonderd van 
de bankruptcy qualification; zie nr. 800 e.v. Dat een opinionontvanger in andere geval-
len uitzonderingen op de bankruptcy qualification verlangt, is zeldzaam. Dat de wereld 

746 De formulering is historisch verklaarbaar; zie noot 745.
747 Vgl. echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 332: “The purpose of the word “similar” is to make clear 

that the exception does not exclude from the enforceability opinion laws, such as usury and consumer 
credit laws, that affect creditors generally but that are not grounded in bankruptcy, insolvency or simi-
lar concepts.”

748 Zolang de qualification verwijst naar faillissement, blijven pauliana-regels die voortvloeien uit de Fw 
wel onder haar bereik vallen. 

749 Zie nr. 441. Noodregeling blijft wel binnenboord als daarnaar in de qualification ondubbelzinnig wordt 
verwezen.

750 Vgl. echter Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 332-333: “Often, the word “laws” in the bankruptcy 
exception is qualified by the phrase “in general” or “of general application” or the phrase “affect cred-
itors’ rights” is qualified by the adverb “generally”. Although a consensus does not exist on the pre-
cise meaning of those qualifiers, they should be read to exclude from the bankruptcy exception (and 
therefore not to exclude from the coverage of the opinion) bankruptcy and similar laws that provide 
a specified class of debtors (such as farmers) protection from a specified class of creditors (such as 
banks) in specified cirumstances. They should not be read to exclude from the bankruptcy exception 
(and therefore not to include within the coverage of the opinion) bankruptcy-type laws, such as the 
Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989 (FIRREA), that, while limited to 
one industry, are generally applicable to creditors of companies in that industry and that are part of a 
comprehensive bankruptcy scheme.”
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er anders uitziet als een persoon voorwerp wordt van een insolventieprocedure, is van 
algemene bekendheid. Zo beschouwd is het niet nodig de qualification telkens weer op te 
nemen.751, 752

480. No opinion qualification. Tekst:

I do not express any opinion on […]

481. Betekenis. De tekst in nr. 480 is die van een gebruikelijke no opinion qualification. 
Zij zegt dat de in de qualification aangeduide onderwerpen buiten het bereik van de 
opinion vallen. Als die onderwerpen bezwaarlijke gevolgen hebben, komt dat voor risico 
van de opinionontvanger.

482. Eerste doel: uitgesloten rechtsgebieden. Een no opinion qualification kan in de eerste 
plaats worden opgenomen om geen misverstand te laten bestaan over de rechtsgebieden 
die buiten het bereik van de opinion vallen. Zo is gebruikelijk dat in een no opinion quali-
fication buiten twijfel wordt gesteld dat geen opinion wordt gegeven over fiscale vraag-
stukken; vgl. nr.  376. Als de opinion ziet op een rechtsverhouding die aanleiding kan 
geven tot mededingingsrechtelijke vragen, kan de opiniongever er in de qualification op 
wijzen dat de opinion zich over die vragen niet uitstrekt. Als een no opinion qualification 
op dit punt ontbreekt, moet zij echter geacht worden toch te zijn opgenomen; zie nr. 232.753

483. Tweede doel: uitgesloten kwesties. Een no opinion qualification zal in de tweede 
plaats worden opgenomen als de opiniongever bepaald onderzoek achterwege heeft gela-
ten. Het zal dan meestal gaan om juridisch onderzoek zijn. Denk aan onderzoek naar de 
vraag of een in een financieringsovereenkomst opgenomen regeling omtrent overdracht 
door een bank van zijn deelneming in de financiering in alle gevallen werkt; vgl. nr. 695. 
In de praktijk zal het gaan om kwesties die uitvoerig onderzoek vergen, mogelijk met als 
uitkomst een uitvoerige qualification.

484. Derde doel: beperkte opinion. Een no opinion qualification kan in de derde plaats 
worden opgenomen als een opiniongever die een opinion geeft waarin niet alle gebrui-
kelijke opinionparagrafen – capacity opinions, enforceability opinions, diligence opi-
nions – zijn opgenomen, buiten twijfel wil stellen dat de opinion zich niet uitstrekt over 
de kwesties waarover niet opgenomen opinionparagrafen zouden zijn gegaan. Zo neemt 

751 Als zij ontbreekt, is de qualification een implied qualification.
752 Hetzelfde geldt in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 325 en TriBar 1998, § 3.3.1. 

Meer in het algemeen strekt in de Verenigde Staten een opinion zich niet uit over “insolvency laws”; 
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 317-318, TriBar 1998, § 3.5.2(c), en Legal Opinion Principles 1998, 
nr. II.D.

753 Zij is dan een implied qualification.
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een opiniongever die alleen een capacity opinion geeft, wel een no opinion qualification 
op die zegt dat geen (enforceability) opinion wordt gegeven over de afdwingbaarheid van 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.

485. Keuze tussen no opinion qualification en toegespitste qualification. Of een uitzonde-
ring op de opinionparagrafen wordt geadresseerd in een qualification waarin de uitzon-
dering wordt benoemd of in een no opinion qualification waarmee de betrokken kwestie 
buiten de opinion wordt gezet, is vaak een keuze. De vraag komt op of de opinionontvan-
ger er belang bij heeft dat die keuze de ene of de andere kant op uitvalt. Een no opinion 
qualification biedt de opinionontvanger weinig duidelijkheid. De opinionontvanger weet 
dat er een probleem kan zijn, maar hij weet niet wat aard en omvang daarvan zijn. Een 
qualification waarin een uitzondering wordt benoemd kan, enigszins afhankelijk van haar 
precieze inhoud, op deze punten wel klaarheid brengen. De keerzijde is dat een duidelijke 
qualification het de opinionontvanger onmogelijk maakt zich erachter te verschuilen dat 
de aard en omvang van een uitzondering hem onbekend waren. Dat kan in het bijzonder 
van belang zijn als de uitzondering slechts van toepassing is als de opinionontvanger niet 
te goeder trouw is. Een voorbeeld uit de praktijk is echter niet eenvoudig voorhanden.

486. Risico bij opinionontvanger. Een no opinion qualification legt het risico dat de kwes-
tie waarop zij ziet tot problemen leidt, bij de opinionontvanger. De opiniongever hoeft 
naar de kwestie geen onderzoek te doen. Dat geldt ook als het gebruik de opiniongever 
tot het betrokken onderzoek verplicht. Met de no opinion qualification geeft de opinion-
gever aan dat hij, in afwijking van het gebruik, dat onderzoek niet heeft verricht. Dat de 
kwestie waarop de qualification ziet, mogelijk tot aanzienlijke problemen leidt, hoeft de 
opiniongever in beginsel niet van de qualification te weerhouden. Een uitzondering op 
dat beginsel geldt, waar zo aannemelijk is dat de kwestie daadwerkelijk tot zodanig aan-
zienlijke problemen zal leiden, dat de opinion misleidend wordt, als de opinionontvanger 
niet op die problemen wordt gewezen; zie nr. 285. In dat geval moet de opiniongever op de 
mogelijke problemen in de opinion wijzen.
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