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7 Enforceability opinions – overeen-
komsten

7.1 Inleiding

671. Remedies opinion. De belangrijkste enforceability opinion over een overeenkomst 
is de remedies opinion. Zij komt voor in twee vormen: (a) een voor overeenkomsten naar 
Nederlands recht, en (b) een voor overeenkomsten naar buitenlands recht. De opinion-
paragraaf bevestigt dat de overeenkomst waarop hij ziet, in rechte afdwingbaar is.

672. Nederlands recht – buitenlands recht. Zie over de remedies opinion over een overeen-
komst naar Nederlands recht nr. 675 e.v. Zie over de remedies opinion over een overeen-
komst naar buitenlands recht nr. 722 e.v.

673. Beperking tot overeenkomsten. De remedies opinions zien alleen op overeenkomsten, 
met inbegrip van contractuele verhoudingen als obligaties.1087 Voor andere rechtsver-
houdingen dan overeenkomsten bestaan met de remedies opinions vergelijkbare andere 
opinionparagrafen. Zie voor een valid security opinion over de afdwingbaarheid van 
zekerheidsrechten nr. 777 e.v. Zie voor een validly issued opinion over de geldigheid van 
aandelen nr. 811 e.v.

674. Forumkeuze en keuze voor arbitrage. Een remedies opinion kan zich niet zonder 
meer uitstrekken over een in de betrokken overeenkomst opgenomen forumkeuze of 
keuze voor arbitrage. Daarvoor bestaan afzonderlijke opinionparagrafen. Zie voor de 
jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een Nederlandse rechter nr. 866 e.v. Zie 
voor de jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een buitenlandse rechter nr. 896 
e.v. Zie voor de arbitration opinion over een keuze voor arbitrage in Nederland nr. 953 e.v. 
Zie voor de arbitration opinion over een keuze voor arbitrage in het buitenland nr. 982 e.v.

1087 Vgl. over obligaties noot 2.
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7.2 De remedies opinion – Nederlands recht

675. Opinion:

The Agreement is valid and binding on and enforceable against the Company.

Assumption:

Each party other than the Company has validly entered into the Agreement.

Qualifications:

The application of Dutch law as the governing law of the Agreement:
(a) will not prevent effect being given to the overriding provisions of the law of a 

jurisdiction with which the situation has a close connection (and for this purpose 
“overriding provisions” are provisions the respect for which is regarded as crucial 
by a jurisdiction for safeguarding its public interests to such an extent that they 
are applicable to any situation falling within their scope, irrespective of the law 
otherwise applicable to an agreement); and

(b) will not prevent regard being had to the law of the jurisdiction in which perfor-
mance takes place in relation to the manner of performance and the steps to be 
taken in the event of defective performance.

The binding effect and enforceability of the Agreement may be affected by rules of 
Dutch law that generally apply to contractual arrangements like the Agreement, 
including (without limitation) the requirements of reasonableness and fairness 
(redelijk heid en billijkheid).

Enforcement in the Netherlands of the Agreement is subject to Dutch rules of civil 
procedure.

Enforceability of the Agreement may be limited under the Sanction Act 1977 (Sanctie-
wet 1977) or otherwise by international sanctions.

676. Betekenis. De in nr. 675 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van 
een remedies opinion over een overeenkomst die wordt beheerst door Nederlands recht. 
De opinion houdt in dat de overeenkomst jegens de opinionvennootschap in rechte 
afdwingbaar is.1088 De opinionparagraaf kan op verschillende manieren worden gefor-
muleerd. Voor zijn betekenis maakt dat geen verschil.

1088 In de Verenigde Staten strekt de remedies opinion ertoe “[to provide] the party on the other side com-
fort that the company’s promises in the agreement, for example, its promise to pay interest and repay 
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677. Terminologie: “remedies opinion”. Een betere term voor remedies opinion is “enforce-
ability opinion”.1089 “Remedies” stamt uit Angelsaksische rechtsstelsels, waarin meer dan 
het recht de rechtsvordering centraal staat. In het Nederlandse recht staat het recht cen-
traal, en is de rechtsvordering als middel nakoming daarvan af te dwingen – “enforce-
ability” – een afgeleide. “Enforceability opinion” komt in dit boek echter al in twee andere 
betekenissen voor; zie nr.  30 en 35. Om verwarring te voorkomen wordt de in nr.  675 
onder “Opinion” opgenomen opinion in dit boek de “remedies opinion” genoemd.1090

678. Beperking tot overeenkomsten. De opinion ziet alleen op Nederlandsrechtelijke 
overeenkomsten; zie nr. 672 e.v. “Overeenkomst” moet echter ruim worden opgevat. Het 
begrip ziet mede op contractuele verhoudingen als obligaties.1091

679. “valid and binding and enforceable”. De opinion houdt in dat de overeenkomst 
waarop de opinion ziet, “valid and binding and enforceable” is.1092 Aan elk van de 
drie woorden kan een eigen betekenis worden gegeven. “Valid” – geldig – betekent dan dat 
alles is gedaan wat nodig is om een overeenkomst tot stand te brengen. Naar Nederlands 
recht vergt dat, als hoofdregel, een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een ver-
klaring heeft geopenbaard (art.  3:33 BW). Een opinion dat een overeenkomst “valid” 
is, hangt daarmee dicht aan tegen de validly signed opinion: in de meeste gevallen is de 
ondertekende overeenkomst de verklaring waarin de wil van de opinionvennootschap 
tot uitdrukking is gebracht. De twee opinions vallen echter niet samen. Als de wet voor 
de totstandkoming van een overeenkomst meer eist dan een enkele wilsverklaring, is 
voor de opinion dat de overeenkomst “valid” is, ook dat meerdere nodig. Voor de validly 
signed opinion volstaat nog altijd dat de overeenkomst geldig is getekend. Waar de wet 
meer eist dan een enkele wilsverklaring, roept dat in de opinionpraktijk echter in het 
algemeen geen problemen op. De aanvullende eis is meestal een geschrift en een over-
eenkomst waarop een opinion ziet is altijd schriftelijk. “Binding” – bindend – betekent 
dat de overeenkomst naar haar inhoud geldig is, zodat de opinionvennootschap daaraan 
gebonden is. “Binding” vergt dus dat de overeenkomst niet nietig of anderszins ongeldig 
is. “Enforceable” – afdwingbaar – betekent dat nakoming van de overeenkomst in rechte 
kan worden afgedwongen. Naar Nederlands recht is nakoming van een bindende overeen-
komst in beginsel in rechte afdwingbaar: de rechter is in beginsel verplicht een schulde-
naar desgevorderd te veroordelen datgene te doen (of te laten) waartoe hij zich verplicht 
heeft (art.  3:296 BW). Over natuurlijke verbintenissen (art.  6:3 BW), die wel “binding” 

principal, and the administrative provisions in the agreement, such as the choice-of-law clause, will be 
given legal effect”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 252. 

1089 Aldus ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 253. Tribar 1998 gebruikt echter de term “remedies 
opinion”.

1090 De term “remedies opinion” wordt ook gebruikt door Nijnens 1996, p. 90 e.v. (en elders).
1091 Vgl. noot 2.
1092 Een gebruikelijker formulering is “valid, binding and enforceable against the Company”. Die formule-

ring is beknopt, maar taalkundig onjuist.
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maar niet “enforceable” zijn, worden in de praktijk geen opinions gegeven. Elk van de 
drie woorden moet ruim worden uitgelegd: het oordeel dat de overeenkomst “valid and 
binding and enforceable” is, houdt mede in dat die toestand niet kan worden aangetast. 
Dat vergt dat de overeenkomst niet blootstaat aan vernietiging. Hoewel aan elk van de 
drie woorden een eigen betekenis kan worden toegekend, heeft dat slechts theoretische 
betekenis. De woorden moeten worden beschouwd als een drie-eenheid. Kern van de drie-
eenheid is “enforceable”. De afdwingbaarheid van de overeenkomst is waar het de opinio-
nontvanger om te doen is; vgl. nr. 205. Een overeenkomst is echter alleen afdwingbaar, als 
zij geldig en bindend is. Zo beschouwd gaan “valid” en “binding” op in “enforceable”. In 
de praktijk wordt het onderscheid tussen “valid”, “binding” en “enforceable” niet altijd 
scherp gemaakt. De drie  woorden moeten daarom, tenzij uit de opinion het tegendeel 
blijkt, als synoniemen worden beschouwd.1093 Het maakt dus niet uit of de opinionpa-
ragraaf zegt “The Agreement is valid”, “The Agreement is binding”, “The Agreement is 
enforceable” of combinaties van die drie. In alle gevallen betekent de opinionparagraaf dat 
de overeenkomst in rechte afdwingbaar is (en dus geldig en bindend is).

680. Opinion wijkt voor andere enforceability opinions. Het is niet ongebruikelijk dat 
een opinion afzonderlijke enforceability opinions bevat over bepaalde onderdelen van de 
overeenkomst waarop de opinion ziet. Zo wordt de afdwingbaarheid van een in een over-
eenkomst opgenomen forumkeuze vaak geadresseerd in een jurisdiction opinion. Als de 
overeenkomst waarop de opinion ziet, een bepaling bevat over de rang van de verplich-
tingen die de opinionvennootschap onder de overeenkomst heeft, wordt daarover wel een 
pari passu opinion opgenomen. Zie over de verhouding tussen de remedies opinion en een 
no immunity opinion nr. 683. De inhoud van dergelijke afzonderlijke opinionparagrafen 
kan afwijken van de inhoud van de remedies opinion. De opinionparagrafen kunnen ook 
zijn gebouwd op andere assumptions, en worden beperkt door andere qualifications, dan 
de remedies opinion. Als afzonderlijke enforceability opinions over bepaalde onderdelen 
van de overeenkomst zijn opgenomen, zetten deze daarom de remedies opinion in zoverre 
opzij: in weerwil van haar alomvattende formulering, geldt die remedies opinion in dat 
geval niet voor de onderdelen van de overeenkomst waarop andere opinions zien.

681. Beperking tot tekst overeenkomst. De overeenkomst zal de partijen binden aan meer 
dan uit de tekst daarvan blijkt. Zie over gevolgen die in de tekst besloten liggen en slechts 
door uitleg daarvan naar boven komen nr. 251; zie over het geval dat de tekst onduide-
lijk of innerlijk tegenstrijdig is nr. 758. Daarnaast heeft de overeenkomst de gevolgen die 
naar de aard van de overeenkomst uit de wet, de gewoonte of de redelijkheid en billijk-
heid voortvloeien (art.  6:248 BW, voor niet-verbintenisrechtelijke overeenkomsten jo. 
art. 6:216 BW (met de in dat artikel opgenomen beperking)). Op dergelijke gevolgen ziet de 
 opinionparagraaf niet. Voor zover uit wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid voor de 

1093 Dat geldt ook in de Verenigde Staten; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 253, en Tribar 1998, § 3.1.
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opinionvennootschap meer voortvloeit dan uit de tekst van de overeenkomst blijkt, is dat 
meerdere uiteraard afdwingbaar. Als de opinionparagraaf zich mede over dat meerdere 
uitstrekte, zou hij in zoverre een open deur intrappen. Daarbij heeft de opinionontvanger 
geen belang; vgl. nr. 192. Het meerdere kan echter onderworpen zijn aan beperkingen. In 
de meeste gevallen zijn die beperkingen onderdeel van het meerdere. Anders gezegd: waar 
de beperking ingrijpt, houdt het meerdere op. In sommige gevallen staat een beperking 
echter naast het meerdere. Een voorbeeld is verjaring. Verjaring verhindert dat een ver-
plichting nog wordt afgedwongen, maar laat de verplichting overigens in stand (art. 6:3 jo. 
3:306-3:312 BW). Als de opinionparagraaf zich mede over het meerdere uitstrekte, zou de 
opiniongever aan dergelijke beperkingen aandacht moeten besteden. Dat is echter onbe-
gonnen werk. Er zijn eenvoudigweg te veel aanvullende regels, en te veel uitzonderingen 
daarop. Uitgangspunt moet daarom zijn dat datgene wat de opinionontvanger belangrijk 
vindt, in de tekst van de overeenkomst is neergeslagen. Waar de overeenkomst zwijgt, 
moet worden aangenomen dat de opinionontvanger tevreden is met wat uit wet, gewoonte 
en redelijkheid en billijkheid voortvloeit, inclusief de beperkingen die daarvoor gelden. 
Als de opinionontvanger een opinion wil ontvangen omtrent de afdwingbaarheid van 
een gevolg dat voortvloeit uit wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid, moet hij daar 
afzonderlijk om vragen. Zo zou een opinionontvanger die een borgtocht met beperkte 
inhoud heeft gesloten en voor het overige heeft vertrouwd op de wettelijke regeling dien-
aangaande, een opinion kunnen vragen dat zijn overeenkomst een borgtocht is.

682. Opinion ziet op gehele overeenkomst. Binnen de in nr. 680 en 681 besproken grenzen 
strekt de opinionparagraaf zich uit over de overeenkomst in haar geheel en alle onder-
delen daarvan.1094 De opinionparagraaf ziet op onderdelen van de overeenkomst die ver-
plichtingen van de opinionvennootschap inhouden, maar ook op onderdelen die niet 
als verplichting kunnen worden beschouwd. In het oog springende voorbeelden zijn de 
rechtskeuze en, als daarover geen afzonderlijke opinion is opgenomen (zie nr.  680), de 
meestal ook opgenomen forumkeuze (of keuze voor arbitrage).1095, 1096 Andere voorbeelden 

1094 In de Verenigde Staten heeft debat gewoed, en lijkt nog debat te woeden, over de vraag of een opinion 
ziet op “each and every” verplichtingen van de opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop 
de opinion ziet, of alleen op de “essential” verplichtingen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 295 
e.v. Zolang het debat voortduurt, “[w]hatever they personally may think about the merits of “each 
and every,” opinion preparers, wherever located, run a risk if they take the other approach”; Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 301. Tribar 1998, § 3.1, stelt dat “[t]he remedies opinion should be read to 
cover each undertaking by the Company in the agreement”. In de Nederlandse opinionpraktijk is de 
“each and every”-benadering onomstreden.

1095 Over de vraag of een forumkeuze of een keuze voor arbitrage een verplichting inhoudt, kan worden 
getwist; vgl. Zonderland 1976, p. 18, Snijders 1992, p. 40-41 Meijer 2011, p. 209 (arbitrage- overeenkomst 
is mede een verbintenisscheppende overeenkomst), Kuypers 2008, p. 238 (forumkeuze is procesrech-
telijke overeenkomst), Knigge 2012, p. 230-231 en TvdP 2013, p. 135 (forumkeuze is in beginsel geen 
verbintenisscheppende overeenkomst, maar uitzonderingen zijn mogelijk) en Rueb 2013, p. 316 (ver-
moedelijk als Knigge) en Fransis 2014, p. 72 (forumkeuze is geen verbintenisscheppende overeenkomst).

1096 Ook in Amerika strekt de remedies opinion zich uit over de rechtskeuze in de overeenkomst waarop de 
opinion ziet; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 341, en Tribar 1998, § 4.4. 
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zijn een bepaling die de wederpartij van de opinionvennootschap het recht geeft schulden 
van de opinionvennootschap te verrekenen, en een “boekenclausule”, die bepaalt dat de 
administratie van de wederpartij strekt tot dwingend bewijs van de verplichtingen van 
de opinionvennootschap.1097 De opinionparagraaf strekt zich in beginsel niet uit over 
rechten die de opinionvennootschap aan de overeenkomst ontleent. Of de opinionven-
nootschap die rechten kan uitoefenen, is voor de opinionontvanger in het algemeen geen 
zorg; zie nr. 197. De opinionparagraaf is dan ook beperkt tot de afdwingbaarheid jegens 
de opinionvennootschap van de overeenkomst waarop de opinion ziet; zie echter nr. 719. 
De opiniongever hoeft aan de rechten die de opinionvennootschap aan de overeenkomst 
ontleent daarom alleen aandacht te besteden voor zover de onuitoefenbaarheid van een 
recht tot gevolg kan hebben dat een verplichting van de opinionvennootschap onafdwing-
baar wordt. In theorie is dat denkbaar. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan de 
opinionvennootschap een recht geven dat nietig is – wegens strijd met de wet of anders-
zins. De nietigheid van het recht zou vervolgens de nietigheid van een tegenover het recht 
staande verplichting van de opinionvennootschap kunnen meebrengen, of ook van de 
overeenkomst als geheel (art. 3:41 BW). Toepassing van de theorie op de opinionpraktijk 
is echter niet eenvoudig; een in de praktijk levend voorbeeld is niet goed te bedenken.

683. Opinion omvat deels no immunity opinion. Als een opiniongever een enforceability 
opinion in ruime zin geeft, liggen in de daarin opgenomen enforceability opinions de 
capacity opinions besloten waarop die enforceability opinions voortbouwden; zie nr. 39. 
Dat roept de vraag op of de remedies opinion – een enforceability opinion – voortbouwt 
op de no immunity opinion – een capacity opinion; zie nr. 1008. Voor het antwoord op de 
vraag moet worden onderscheiden. De no immunity opinion richt zich op twee punten: 
in de eerste plaats zegt zij dat de opinionvennootschap geen immuniteit geniet, en in de 
tweede plaats dat op haar goederen vrijelijk verhaal kan worden genomen; zie nr. 1007 e.v. 
Of de remedies opinion over deze punten iets zegt, is een vraag van uitleg. Op het eerste 
punt – de immuniteit van de opinionvennootschap – is zowel een enge als een ruime 
uitleg verdedigbaar. Dat, zoals de remedies opinion inhoudt, de overeenkomst waarop 
de opinion ziet, in rechte kan worden afgedwongen, veronderstelt dat de rechter van een 
vordering ter zake kennis kan nemen. Dat kan alleen als de opinionvennootschap geen 
immuniteit geniet die daaraan in de weg staat. Zo beschouwd bouwt de remedies opinion 
op het eerste punt voort op de no immunity opinion. In de remedies opinion ligt echter 
de nadruk niet op de toegang tot de rechter, maar op het oordeel dat de rechter zal vellen 
als hij daartoe eenmaal geroepen is. Zo beschouwd is verdedigbaar dat tussen de remedies 
opinion en de no immunity opinion op dit punt een te ver verwijderd verband bestaat om 

1097 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise, p 292: “Still other provisions establish the ground rules for inter-
preting and administering the agreement and resolving disputes under it, for example, specifying 
the law governing the agreement or the forum in which actions to enforce the agreement are to be 
 brought. An opinion on these provisions means that a court will give them effect as written and hold 
the  company to them.” In dezelfde zin Tribar 1998, § 3.1.

Over opinions.indd   360 17-5-2016   15:01:39



361

7    Enforceability opinions – overeenkomsten

de laatste in de eerste besloten te achten. Voor elke uitleg is iets te zeggen. Per saldo ver-
dient de eerste uitleg – die meebrengt dat de remedies opinion deels voortbouwt op de no 
immunity opinion – de voorkeur. Op het tweede punt – de vatbaarheid van de goederen 
van de opinionvennootschap voor verhaal – ligt een enge uitleg van de remedies opinion 
voor de hand. Doel van de remedies opinion is de opinionontvanger de geruststelling 
te bieden dat hij, als de opinionvennootschap tekortschiet in de nakoming van zijn ver-
plichtingen, bij de rechter een veroordeling tot nakoming kan verkrijgen. Het doel van 
de opinion is niet de opinionontvanger voor te lichten over de mogelijkheden om voor 
een dergelijke veroordeling verhaal te nemen. De remedies opinion behoort daarom niet 
zo ruim te worden uitgelegd dat zij mede voortbouwt op het oordeel in de no immunity 
opinion dat op de goederen van de opinionvennootschap vrijelijk verhaal kan worden 
genomen.1098

684. Overlap met andere capacity en diligence opinions. Zie over de vraag in hoeverre de 
remedies opinion capacity opinions en diligence opinions omvat nr. 38 e.v.

685. Alternatieve formuleringen. De opinionparagraaf kan op verschillende manieren 
worden geformuleerd. Sommige opinionontvangers vragen erom aan de drie-eenheid 
“valid and binding and enforceable” (zie nr. 679) “legal” toe te voegen. Die toevoeging 
ligt niet voor de hand. Voor zover “legal” – wettig – betekent dat de overeenkomst naar 
haar inhoud niet in strijd met de wet is, gaat het begrip op in “binding”. Voor zover “legal” 
zou betekenen dat het aangaan van de overeenkomst niet in strijd met de wet is, wordt 
het begrip gedekt door de no violation of law opinion.1099 De traditionele formulering 
voor de opinionparagraaf was dat “the Company’s obligations” onder de overeenkomst 
afdwingbaar waren. Sommige opiniongevers volgen die formulering nog steeds. Zij is 
echter minder gelukkig. Naar de letter beperkt de formulering de opinionparagraaf tot 
de verplichtingen van de opinionvennootschap. Dat is niet de strekking van de opinion-
paragraaf; zie nr. 682. De letter moet hier dan ook wijken voor het gebruik. Ook in de 
beperkte formulering betekent de opinionparagraaf dat niet alleen de verplichtingen van 
de opinionvennootschap maar ook de andere onderdelen van de overeenkomst jegens de 

1098 Met deze uitleg heeft de vraag of in een remedies opinion over een overeenkomst naar Nederlands 
recht een no immunity besloten ligt, weinig praktisch belang. Een procedure over een dergelijke over-
eenkomst zal in het algemeen gevoerd worden voor de Nederlandse rechter; vgl. nr. 313. In een pro-
cedure voor de Nederlandse rechter geniet een Nederlandse opinionvennootschap nooit immuniteit; 
zie nr. 1010. De vraag is daarmee alleen van belang voor het geval over de afdwingbaarheid van de 
rechtsverhouding bij een buitenlandse rechter zou worden geprocedeerd.

1099 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 294: “At one time the word “legal” also was included in the 
enforceability opinion. Today, it ordinarily is not. The change in practice put to rest the concern that 
“legal” might mislead a recipient into thinking that the opinion covers violations of law that expose 
the company to a sanction but that have no bearing on the enforceability of the company’s obligations 
under the agreement. As a matter of customary practice, however, the opinion is understood not to 
cover such violations whether “legal” is included or not.” Zie ook Tribar 1998, § 3.1.
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opinionvennootschap afdwingbaar zijn.1100 Sommige opinionontvangers verlangen dat in 
de opinionparagraaf wordt opgenomen dat de overeenkomst afdwingbaar is “in accor-
dance with its terms”. Dat heeft geen toegevoegde waarde. De opinion dat de overeen-
komst afdwingbaar is, impliceert dat zij afdwingbaar is in de vorm waarin zij op papier 
staat; vgl. nr. 681.1101, 1102

686. Opinion strekt zich uit over verbintenisrechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke 
kwesties. De overeenkomst waarop een opinion ziet, bevat doorgaans verbintenisrechte-
lijke en niet-verbintenisrechtelijke onderdelen. De opinionparagraaf ziet op beide. Voor 
zover de opinionparagraaf ziet op verbintenisrechtelijke onderdelen, veronderstelt hij dat 
de overeenkomst een rechtskeuze voor Nederlands recht bevat. Die rechtskeuze heeft 
binnen de grenzen van de Rome I Verordening gevolg.

687. Verbintenisrechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke overeenkomsten. In de meeste 
gevallen is de overeenkomst waarop de opinion ziet, in de kern een verbintenisrechte-
lijke overeenkomst, bijvoorbeeld een kredietovereenkomst. Als de overeenkomst in de 
kern niet verbintenisrechtelijk is, bevat zij desondanks vaak allerlei verbintenisrechtelijke 
bepalingen. Te denken is aan een pandovereenkomst die de pandgever allerlei verplich-
tingen oplegt die geen onderdeel van het pandrecht zijn, bijvoorbeeld een verplichting om 
een verpande zaak deugdelijk te verzekeren; vgl. nr. 782. De opinionparagraaf kan voor 
beide gevallen worden gebruikt; zie echter nr. 689.

688. Erkenning rechtskeuze voor verbintenisrechtelijke kwesties. De opinionparagraaf ziet 
op een overeenkomst naar Nederlands recht. Krachtens de Rome I Verordening (art. 3 
lid 1) wordt, voor zover een overeenkomst verbintenisrechtelijk is, die overeenkomst in elk 
geval beheerst door Nederlands recht als daarin een rechtskeuze voor Nederlands recht is 
opgenomen.1103 In de praktijk stoelt de opinionparagraaf dan ook op een in de betrokken 
overeenkomst opgenomen rechtskeuze. Overeenkomsten zonder rechtskeuze komen in 
de opinionpraktijk zelden voor; zie echter nr. 721. Het gekozen recht beheerst het bestaan 

1100 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 193: “The phrase “obligations of the Company” is intended to 
make clear that the opinion does not cover the obligations of the other party to the agreement.” Omdat 
de remedies opinion al beperkt is tot de afdwingbaarheid “against the company” van de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, is een dergelijke verduidelijking echter onnodig. 

1101 Dat de overeenkomst afdwingbaar is in de vorm waarin zij op papier staat, laat onverlet dat over de 
betekenis van dat wat op papier staat, verschil van mening kan ontstaan. De opiniongever mag echter 
uitgaan van de taalkundige betekenis van de overeenkomst; zie nr. 251.

1102 Zie over de achtergrond van de toevoeging “in accordance with its terms” McDermott, in: Sterba, 
p. 3-18: “[…] the use of the words “in accordance with its terms” was intended to convey to the opinion 
recipient the idea that, although the opinion giver was confirming that the agreement was legally enfor-
ceable, it was not telling the opinion recipient precisely what the agreement said or how a court might 
construe the agreement while enforcing it.”

1103 Zie over de reikwijdte van het begrip “verbintenis uit overeenkomst” in de Rome I Verordening Asser/
Kramer & Verhagen 10-III 2015/725.
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en de geldigheid van de overeenkomst (art. 10 lid 1 Rome I Verordening) (en de gevolgen 
van de nietigheid van de overeenkomst (art. 12 lid 1 onder e)) en voorts in het bijzonder 
de uitleg van de overeenkomst, de nakoming ervan, de gevolgen van tekortkomingen in 
de nakoming en de wijze waarop de verbintenissen tenietgaan (met inbegrip van hun ver-
jaring) (art. 12 lid 1 onder a)-d)).1104

689. Uitzonderingen erkenning rechtskeuze. De erkenning van de rechtskeuze in de over-
eenkomst waarop de opinion ziet, is niet absoluut. In de eerste plaats mag de rechter 
voorrang geven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land waar de over-
eenkomst moet worden nagekomen of is nagekomen, voor zover die bepalingen de tenuit-
voerlegging van de overeenkomst onwettig maken (art. 9 lid 3 Rome I Verordening).1105, 1106 
“Bepalingen van bijzonder dwingend recht” zijn bepalingen aan de inachtneming waar-
van een land zoveel belang hecht voor de handhaving van zijn openbare belangen – zoals 
zijn politieke, sociale of economische organisatie – dat zij moeten worden toegepast onge-
acht het recht dat overigens van toepassing is op de overeenkomst (art. 9 lid 1 Rome I 
Verordening). Bij de beslissing of aan de bepalingen gevolg moet worden toegekend, moet 
de rechter rekening houden met de aard en het doel van de bepalingen en met de gevolgen 
die de toepassing of niet-toepassing van de bepalingen zou kunnen hebben.1107 Het begrip 
“bijzonder dwingend recht” is aldus weinig precies. Voor de opinionpraktijk relevante 
voorbeelden van bepalingen van bijzonder dwingend recht die voorrang afdwingen, zijn 
ondertussen schaars. Internationale sanctieregels zullen veelal van bijzonder dwingend 
recht zijn; vgl. nr. 709. De afdwingbaarheid van een financieringsovereenkomst zou kun-
nen afstuiten op buitenlandse deviezenvoorschriften.1108, 1109 De rechter moet voorts ten 

1104 Het gekozen recht beheerst ook de geldigheid van de rechtskeuze in de overeenkomst (art.  10 lid 1 
Rome I Verordening). 

1105 De Nederlandse rechter mag (en moet; zie noot 1202) altijd voorrang geven aan zijn eigen bijzonder 
dwingend recht, ook als de overeenkomst elders moet worden nagekomen of is nagekomen (art.  9 
lid 3 Rome I Verordening). De vraag of Nederlands bijzonder dwingend recht in de weg staat aan de 
afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, gaat echter op in de vraag of die over-
eenkomst naar Nederlands recht afdwingbaar is. Ook een buitenlandse rechter mag altijd voorrang 
geven aan bepalingen van zijn eigen bijzonder dwingend recht (art. 9 lid 2 Rome I Verordening). Wat 
buitenlands recht inhoudt, en daarmee wat een buitenlandse rechter doet, hoeft de opiniongever echter 
niet na te gaan; zie nr. 253.

1106 Als ten tijde dat de overeenkomst (met daarin de rechtskeuze) wordt gesloten, buiten de rechtskeuze 
alle aanknopingspunten voor het toepasselijke recht zich bevinden in een ander land dan Nederland, 
moet ook voorrang worden gegeven aan “gewoon” – in tegenstelling tot “bijzonder” – dwingend recht 
van dat andere land (art. 3 lid 3 Rome I Verordening). Dat een opinion moet worden gegeven over een 
door Nederlands recht beheerste overeenkomst zonder dat enig aanknopingspunt zich in Nederland 
bevindt, is echter onwaarschijnlijk. Als de opinionvennootschap Nederlands is, is dat een aan-
knopingspunt in Nederland. 

1107 Als de overeenkomst wordt beheerst door buitenlands recht, zijn ook andere uitzonderingen die de 
Rome I Verordening maakt op de erkenning van de rechtskeuze van belang; zie nr. 734.

1108 Vgl. HR 12 januari 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC2302, NJ 1980/526. Zie voor andere – voor de opinion-
praktijk vaak irrelevante – voorbeelden Asser/Vonken 10-I 2013/512 e.v. en Strikwerda 2012/81.

1109 Zie over opinionvennootschappen werkzaam in gereguleerde sectoren noot 829.
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aanzien van de wijze van nakoming en de bij tekortkomingen te nemen maatregelen, reke-
ning houden met het recht van het land waar de overeenkomst wordt nagekomen (art. 12 
lid 2 Rome I Verordening). De vrijheid van rechtskeuze die de Rome I Verordening biedt is 
voor bepaalde overeenkomsten aan banden gelegd (art. 5 lid 2 Rome I Verordening (over-
eenkomst tot passagiersvervoer); art. 6 leden 2 en 4 (consumentenovereenkomst); art. 7 
leden 3-6 (verzekering anders dan van “grote risico’s”); art. 8 (arbeidsovereenkomst)). De 
betrokken overeenkomsten zijn in de praktijk echter zelden of nooit het onderwerp van 
een opinion.

690. Verwijzingsregel voor wijzigingsovereenkomsten. De Rome I Verordening is van toe-
passing op overeenkomsten die zijn gesloten op of na 17 december 2009 (art. 28 Rome I 
Verordening).1110 Voor voordien gesloten overeenkomsten geldt het EVO (vgl. art. 24 lid 1 
Rome I Verordening). De Rome I Verordening bepaalt niet hoe de grens tussen de toe-
passelijkheid van de Rome I Verordening en het EVO moet worden getrokken als een 
overeenkomst vóór 17 december 2009 is gesloten maar op of na die datum is gewijzigd. 
Bij wijziging zijn er twee overeenkomsten: (a) de wijzigingsovereenkomst, die regelt dat 
en hoe de oorspronkelijke overeenkomst wordt gewijzigd, en (b) de gewijzigde overeen-
komst, die dezelfde is als de oorspronkelijke overeenkomst maar nadat daarin de in de 
wijzigingsovereenkomst voorziene wijzigingen zijn verwerkt. De wijzigingsovereen-
komst zal, nu zij op of na 17 december 2009 gesloten is, zijn onderworpen aan de Rome I 
Verordening. Hoe moet worden omgegaan met de gewijzigde overeenkomst is echter 
onduidelijk. Verschillende benaderingen zijn denkbaar. Een eerste benadering is dat de 
gewijzigde overeenkomst moet worden gesplitst. Op de gewijzigde bepalingen is dan de 
Rome I Verordening van toepassing; voor het overige blijft het EVO gelden. Omdat wij-
zigingen gevolgen kunnen hebben voor bepalingen die zelf niet gewijzigd zijn, kan een 
splitsing echter tot complicaties leiden. Complicaties treden ook op als de oorspronkelijke 
overeenkomst “amended and restated” is, lees: is gewijzigd door de integrale tekst, met 
daarin de overeengekomen wijzigingen, opnieuw vast te stellen.1111 Dan komt de vraag op 
wat het karakter van de “restatement” is. De restatement kan worden gezien als prakti-
sche weg om te waarborgen dat geen misverstand bestaat over de doorlopende tekst van 
de overeenkomst na wijziging. Dan is een “amendment and restatement” niet meer dan 
een eenvoudige wijziging. De restatement kan echter ook worden gezien als een bevesti-
ging van die delen van de oorspronkelijke overeenkomst die niet “amended” worden. Die 
bevestiging is dan een overeenkomst die, omdat zij is gesloten op of na 17 december 2009, 
valt onder de Rome I Verordening. Een tweede benadering is dat op de gewijzigde over-
eenkomst het EVO van toepassing blijft. Een derde benadering is dat de toepasselijkheid 

1110 Art. 28 Rome I Verordening bepaalt in de oorspronkelijk gepubliceerde tekst dat de verordening van 
toepassing is op overeenkomsten die zijn gesloten “na” 17 december 2009. Dit is gewijzigd in “op of na” 
bij Rectificatie van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

1111 “Amendment and restatement” komt in de financieringspraktijk geregeld voor.
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van het EVO eindigt en de gewijzigde overeenkomst geheel onder de Rome I Verordening 
komt te vallen. De tweede en de derde benadering liggen minder voor de hand. Zij strijden 
met de kennelijke bedoeling van de Rome I Verordening dat zij geldt, maar ook slechts 
geldt, voor overeenkomsten die op of na 17 december 2009 zijn gesloten. Grote praktische 
gevolgen voor de afdwingbaarheid van de gewijzigde overeenkomst heeft deze kwestie 
ondertussen niet. Het enige verschil tussen het EVO en de Rome I Verordening dat hier 
van belang is, is de regeling omtrent de voorrang die kan worden gegeven aan bijzonder 
dwingend recht van een ander land dan het land van het gekozen recht van de betrok-
ken overeenkomst. Het EVO staat toe dat de rechter voorrang geeft aan de dwingende 
bepalingen van het recht van een ander land waarmee het geval nauw is verbonden, voor 
zover die bepalingen volgens het recht van dat andere land toepasselijk zijn, ongeacht het 
recht dat de overeenkomst beheerst. De Rome I Verordening beperkt die mogelijkheid 
tot bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land waar de verbintenissen uit de 
overeenkomst moeten worden nagekomen of zijn nagekomen, voor zover die bepalingen 
de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken; zie nr. 689.1112 Dat het geko-
zen recht van de overeenkomst wordt doorkruist door bijzonder dwingend recht van een 
ander land, is echter zeldzaam en geeft opinionontvangers in de praktijk geen kopzorgen; 
vgl. opnieuw nr. 689.

691. Toepasselijk recht op niet-verbintenisrechtelijke kwesties. Voor zover de opinion-
paragraaf ziet op niet-verbintenisrechtelijke onderdelen, moet aan de hand van de toe-
passelijke internationaalprivaatrechtelijke verwijzingsregel worden vastgesteld welk 
recht het betrokken onderdeel beheerst. In de meeste gevallen zal dat ook Nederlands 
recht zijn.

692. Toepasselijke verwijzingsregels. Naast verbintenisrechtelijke onderdelen bevat 
een overeenkomst meestal niet-verbintenisrechtelijke regelingen. Aan de vraag of niet- 
verbintenisrechtelijke regelingen afdwingbaar zijn, gaat de vraag vooraf naar welk recht 
dat moet worden beoordeeld. De Rome I Verordening is niet van toepassing. Voor zover 
geen andere supranationale regeling van toepassing is, moet Nederlands commuun inter-
nationaal privaatrecht uitkomst brengen.1113

1112 Als de overeenkomst wordt beheerst door buitenlands recht, zijn ook andere verschillen tussen de 
Rome I Verordening en het EVO van belang; vgl. nr. 734.

1113 Ook naar Amerikaans recht geldt voor niet-verbintenisrechtelijk kwesties vaak geen vrijheid van rechts-
keuze; vgl. Tribar 1998, § 4.5: “Even if the chosen-law is determined by a court to be the law generally 
governing the agreement, it will not necessarily govern every aspect of the agreement. Some aspects 
will be governed by mandatory choice-of-law rules. Consider a loan agreement granting a  lender a 
mortgage on real estate and a security interest in accounts receivable. The law of the situs governs real 
estate conveyances and the choide-of-law rules specified in the Uniform Commercial Code governs the 
perfection of a security interest in accounts receivable. Similarly, the law of the state of incorporation 
governs the “internal affairs” of a corporation. As a matter of customary usage, these inherent limita-
tions are not ordinarily stated in opinion letters.” 

Over opinions.indd   365 17-5-2016   15:01:40



Over opinions

366

693. Door Rome I Verordening uitgesloten onderwerpen: forumkeuze en keuze voor 
arbitrage, vennootschaps- en rechtspersonenrecht, trustrecht en bewijs- en procesrecht. 
Sommige kwesties sluit de Rome I Verordening (art. 1 leden 2 en 3) met zoveel woorden 
uit van haar toepassingsgebied. Voor de opinionpraktijk zijn van belang de uitsluitin-
gen van (a) forumkeuze- en arbitrageregelingen (art. 1 lid 2 aanhef en onder e) Rome I 
Verordening), (b) vennootschaps- en rechtspersonenrecht (art.  1 lid 2 aanhef en onder 
f)), (c) trustrecht (art.  1 lid 2 aanhef en aanhef en onder h)), en (d) bewijs- en proces-
recht, met uitzondering van regels omtrent wettelijke vermoedens en bewijslastverdeling 
en, binnen grenzen, regels omtrent toelaatbaarheid van bewijsmiddelen (art.  1 lid 3 jo. 
18). Een Nederlandsrechtelijke overeenkomst zal doorgaans een forumkeuze bevatten 
voor de Nederlandse rechter (vgl. nr.  313), of een keuze voor arbitrage in Nederland – 
de uitsluiting onder (a); zie over het daarop toepasselijke recht nr. 872 e.v. en 961 e.v. In 
de praktijk wordt over de forumkeuze of de keuze voor arbitrage vaak een afzonderlijke 
opinion opgenomen – een jurisdiction opinion of een arbitration opinion. De remedies 
opinion strekt zich dan daarover niet uit; zie nr. 680. Vennootschaps- en rechtspersonen-
recht – de uitsluiting onder (b) – bepalen mede of de overeenkomst waarop de opinion 
ziet, “valid” is; vgl. nr. 679. Voor zover vennootschaps- en rechtspersonenrecht daarbij een 
rol spelen, wordt de vraag of de opinionvennootschap de overeenkomst geldig is aange-
gaan echter geadresseerd door de validly signed opinion. De remedies opinion strekt zich 
dan over die rol niet uit; zie nr. 680. Als een validly signed opinion ontbreekt, zal over 
de geldige ondertekening door de opinionvennootschap van de overeenkomst waarop de 
opinion ziet, een assumption zijn opgenomen; zie nr. 698. Of de overeenkomst waarop 
de opinion ziet “binding” is, is een vraag van vennootschapsrecht als de overeenkomst 
een vennootschapsovereenkomst is, waarbij een VOF of CV wordt of is opgericht.1114 
Vennootschapsrechtelijke kwesties worden beheerst door Nederlands recht als de VOF 
of CV ten tijde van de oprichting haar zetel of, bij gebreke daarvan, haar centrum van 
optreden naar buiten, in Nederland heeft (art. 10:118 BW).1115, 1116 Rechtspersonenrecht kan 

1114 De uitzondering van art.  2 lid 1 aanhef en onder f) Rome I Verordening strekt zich mede uit over 
het recht dat van toepassing is op vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid; Asser/Kramer & 
Verhagen 10-III 2015/735.

1115 Zie nr. 516. Het incorporatierecht dat op een VOF of CV toepasselijk is beheerst naast de oprichting 
onder meer (a) het bezit van rechtspersoonlijkheid of de rechtsbevoegdheid, (b) het inwendig bestel, 
(c) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van organen en functionarissen, (d) de aansprakelijkheid van 
functionarissen jegens de corporatie, (e) de vraag wie naast de corporatie, voor de handelingen van de 
corporatie aansprakelijk is, en (f) beëindiging van de corporatie (art. 10:119 BW). De hoofdmoot van 
een vennootschapsovereenkomst zal op deze onderwerpen zien, of op andere onderwerpen die onder 
het incorporatierecht vallen (de opsomming in art. 10:119 BW is uitdrukkelijk niet limitatief). Het is 
echter niet uitgesloten dat een vennootschapsovereenkomst bepalingen bevat die buiten het incorpo-
ratierecht vallen. Denk in het bijzonder aan een forumkeuze of een keuze voor arbitrage. Dergelijke 
bepalingen moeten afzonderlijk internationaalprivaatrechtelijk worden gekwalificeerd. Het is niet uit-
gesloten dat sommige van de bepalingen buiten de uitzondering in art. 1 lid 2 aanhef en onder f Rome I 
Verordening vallen. Op die bepalingen zijn dan, als zij verbintenissen uit overeenkomst bevatten, de 
verwijzingsregels van de Rome I Verordening van toepassing. Omdat de vennootschapsovereenkomst 
bijna altijd een rechtskeuze bevat voor het incorporatierecht, leidt dat in de praktijk niet tot problemen. 

1116 De uitzondering voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht in art. 1 lid 2 aanhef en onder f) Rome I 
Verordening geldt niet voor een voorovereenkomst tot oprichting van een vennootschap of rechts-
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van invloed zijn op de opinion dat de overeenkomst waarop de opinion ziet “binding” 
is, als de overeenkomst een aandeelhoudersovereenkomst is, die de verhoudingen tussen 
aandeelhouders in een NV of BV regelt, of tussen die aandeelhouders en (het bestuur en 
de raad van commissarissen van) de betrokken NV of BV. Vragen van rechtspersonen-
recht betreffende een (Nederlandse) NV of BV worden beheerst door Nederlands recht 
(art. 10:118 BW; een NV of BV heeft altijd haar zetel in Nederland (art. 2:66 lid 3 en 2:177 
lid 3 BW)). Omdat Nederlands recht geen trust kent, is de uitsluiting van trustrecht – de 
uitsluiting onder (c) – in de Rome I Verordening voor een remedies opinion over een 
Nederlandsrechtelijke overeenkomst zonder belang. Dat geldt ook als, zoals in de prak-
tijk wel voorkomt, de overeenkomst waarop de opinion ziet, bepaalt dat een bedrag “on 
trust” gehouden moet worden. Waar “trust” geen Nederlandsrechtelijke begrip is, moet 
de betekenis van “on trust” worden bepaald door uitleg in overeenstemming met hetgeen 
de partijen daaronder, binnen de Nederlandsrechtelijke grenzen, redelijkerwijs mochten 
en moesten verstaan. Over die uitleg hoeft de opiniongever zich het hoofd niet te breken; 
vgl. nr. 251. Voor een antwoord op de vraag welk recht van toepassing is op vragen van 
bewijsrecht – de eerste uit sluiting onder (d) – moet worden onderscheiden tussen mate-
rieel en formeel bewijsrecht. Materieel bewijsrecht is het bewijsrecht dat ziet op kwesties 
die de inhoud van de rechterlijke beslissing kunnen bepalen. Formeel bewijsrecht is het 
bewijsrecht dat zich uitstrekt over de wijze waarop bewijs bij de rechter moet worden inge-
bracht en door hem moet worden aangewend.1117 Vragen van formeel bewijsrecht worden 
evenals andere vragen van procesrecht – de tweede uitsluiting onder (d) – beheerst door 
Nederlands recht (art.  10:3 BW).1118 Vragen van materieel bewijsrecht worden beheerst 
door het Nederlands recht als het recht van de overeenkomst waarop de opinion ziet 
(art. 18 Rome I Verordening; vgl. art. 10:13 BW).1119

694. Vertegenwoordiging. De Rome I Verordening (art. 1 lid 2 aanhef en onder g)) zondert 
van haar toepassingsbereik uit de vraag of een vertegenwoordiger de vertegenwoordigde 
kan binden. Het antwoord op die vraag moet naar Nederlands recht in het algemeen wor-
den gezocht in het Haags Vertegenwoordigingsverdrag; zie nr. 633. Ook overigens gaat 
waar het Haags Vertegenwoordigingsverdrag en de Rome I Verordening botsen, het ver-
drag voor (art. 25 Rome I Verordening). Of de uitzondering in de Rome I Verordening 
voor de remedies opinion van belang is, hangt af van de uitleg daarvan. In een strikte 
uitleg is de remedies opinion beperkt tot de afdwingbaarheid van de rechtshandeling die 
door de overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt gevormd. In een ruime uitleg strekt 
de opinion zich ook uit over de afdwingbaarheid van rechtshandelingen die krachtens die 

persoon. Op de voorovereenkomst is de Rome I Verordening overeenkomstig de gewone regels van 
toepassing. Bij oprichting van een VOF of CV vallen de overeenkomst tot oprichting en de overeen-
komst van oprichting echter vaak samen. In dat geval geldt het incorporatierecht; vgl. Slagter, in: 
GS Personenassociaties II, §3, aant. 3.

1117 De grens tussen materieel bewijsrecht en formeel bewijsrecht is niet haarscherp. Zie over de begrippen 
Van het Kaar 2008/2.2.3 en, over de toepassing ervan, hoofdstuk 3.

1118 Het procesrecht omvat het formele bewijsrecht; Kamerstukken II 2009/10, 32 137, nr. 3, p. 23.
1119 Van het Kaar 2008/2.2.4 en 2.4.
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overeenkomst worden verricht. De strikte uitleg is in overeenstemming met de tekst van 
de opinion en juist.1120

695. Andere kwesties buiten de Rome I Verordening: onrechtmatige daad; meeste goede-
renrechtelijke kwesties; achterstelling. Naast kwesties die buiten het toepassingsbereik van 
de Rome I Verordening blijven omdat de verordening dat bepaalt, zijn er kwesties die niet 
of niet volledig onder dat toepassingsbereik vallen naar de aard van de verordening als 
regeling die ziet op verbintenissen uit overeenkomst. In de praktijk vragen in het bijzon-
der aandacht regelingen omtrent (a) het toepasselijk recht op niet-contractuele verbinte-
nissen (waaronder onrechtmatige daad), (b) overdracht van rechten en verplichtingen, 
(c) vestiging van zekerheid en andere goederenrechtelijke kwesties, en (d) achterstelling. 
Het is niet ongebruikelijk dat de overeenkomst waarop de opinion ziet, bepaalt dat de 
rechtskeuze voor Nederlands recht zich ook uitstrekt over niet-contractuele kwesties – het 
aandachtspunt onder (a).1121 Krachtens de Rome II Verordening wordt een rechtskeuze 
voor niet-contractuele kwesties erkend als hij vrijelijk is overeengekomen tussen partijen 
die handelsactiviteiten verrichten; vgl. nr. 92. De overeenkomst waarop de opinion ziet, 
geeft vaak een regeling omtrent overdracht van rechten en verplichtingen uit de overeen-
komst. Overdracht van rechten – het eerste deel van het aandachtspunt onder (b) – valt 
deels wel en deels niet onder de Rome I Verordening. Krachtens de Rome I Verordening 
(art. 14 lid 2) wordt de vraag of rechten uit een overeenkomst voor overdracht vatbaar 
zijn, beheerst door Nederlands recht als het recht dat de overeenkomst beheerst (vgl. ook 
art. 10:135 lid 1 BW). In de verhouding tussen de overdrager en de verkrijger wordt de 
overdracht van rechten beheerst door het recht dat van toepassing is op de overeenkomst 
die tot de overdracht verplicht (art. 14 lid 1 Rome I Verordening). In de verhouding tus-
sen overdrager, verkrijger en derden mist de Rome I Verordening toepassing. Ook in die 
verhouding wordt de overdracht echter beheerst door het recht dat van toepassing is op de 
overeenkomst die tot de overdracht verplicht (art. 10:135 lid 2 BW). Als de overeenkomst 
waarop de opinion ziet, regelt hoe de overdracht van rechten plaatsvindt, zal zij doorgaans 
mede bepalen dat de overeenkomst tot overdracht wordt beheerst door Nederlands recht. 
De Rome I Verordening regelt dat de verhouding tussen de overdrager en de schuldenaar, 
de voorwaarden waaronder de overdracht aan de schuldenaar kan worden tegengewor-
pen, en de vraag of de schuldenaar door betaling is bevrijd, worden beheerst door het 
recht dat op het overdragen recht van toepassing is (art. 14 lid 2 Rome I Verordening; vgl. 
ook art. 10:135 lid 3 BW). Overdracht van verplichtingen – het tweede deel van het aan-
dachtspunt onder (b) – valt buiten de reikwijdte van de Rome I Verordening. Het BW geeft 
evenmin een regeling. De vraag of verplichtingen uit de overeenkomst voor overneming 

1120 Ook andere rechtshandelingen die krachtens de overeenkomst worden verricht, blijven buiten het 
bereik van de remedies opinion. Een voorbeeld is de vestiging van een pandrecht, waartoe de over-
eenkomst verplicht. De afdwingbaarheid van een pandrecht kan wel onderwerp zijn van een eigen 
enforceability opinion – de valid security right opinion.

1121 In de financieringspraktijk geldt hetzelfde voor overeenkomsten die krachtens rechtskeuze onderwor-
pen zijn aan Engels recht. In overeenkomsten die zijn onderworpen aan New Yorks recht, blijft de 
rechtskeuze beperkt tot contractuele kwesties. 
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vatbaar zijn, wordt naar Nederlands commuun internationaal privaatrecht beheerst door 
het recht dat de overeenkomst beheerst.1122 Eist dat recht voor de overneming toestemming 
van de schuldeiser, dan is voor een geldige schuldoverneming die toestemming vereist.1123 

Voor het overige wordt de overneming van verplichtingen beheerst door het recht dat 
van toepassing is op de overeenkomst van overneming.1124 Welk recht dat is moet worden 
bepaald aan de hand van de Rome I Verordening.1125 Bevat de overeenkomst van overne-
ming een rechtskeuze, dan is dus het gekozen recht van toepassing (art. 3 lid 1 Rome I 
Verordening; zie over uitzonderingen nr.  734).1126,  1127 De verhouding tussen de overne-
mer en de schuldeiser wordt beheerst door het recht dat op de overgenomen verplichting 
van toepassing is.1128 Contractsoverneming (het aandachtspunt onder (b) in zijn geheel), is 
onderworpen aan regels die vergelijkbaar zijn met de regels voor schuldoverneming.1129, 1130 
Voor zekerheid op vorderingen – het aandachtspunt onder (c) – gelden de hiervoor 
beschreven regels omtrent overdracht van vorderingen (art. 14 lid 3 Rome I Verordening; 
art. 10:135 lid 2 BW). Voor andere zekerheid gelden de Nederlandsrechtelijke verwijzings-
regels (titel 10 van Boek 10 BW). Welk recht krachtens die regels op de zekerheid van toe-
passing is, zal van geval tot geval verschillen. Voor zover Nederlands recht van toepassing 
is, kan de opiniongever desverlangd een valid security opinion geven. De Nederlandse 

1122 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/714.
1123 Polak 1993, p. 61, en Steffens 1997, p. 328. In dezelfde zin Struycken & Van der Plas, NIPR 2004, p. 151 

en Van ‘t Westeinde, O&F 2002, afl. 53, p. 46. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/417 lijkt ervan uit 
te gaan dat altijd toestemming van de schuldeiser vereist is.

1124 De overeenkomst van overneming kan, afhankelijk van het toepasselijke recht, een overeenkomst zijn 
tussen de schuldenaar en de overnemer, of een overeenkomst tussen de schuldeiser en de overnemer. 
Zie over de verschillen tussen de twee vormen (door Steffens aangeduid als “Type A” (overeenkomst 
tussen schuldenaar en overnemer) en “Type B” (overeenkomst tussen schuldeiser en overnemer) 
Steffens 1997, p. 107 e.v. 

1125 Of de Rome I Verordening van toepassing is, is niet zeker. Is dat niet het geval, dan is de verordening 
echter langs de weg van art. 10:154 BW van overeenkomstige toepassing; Asser/Kramer & Verhagen 
10-III 2015/713 (waar wordt verdedigd dat de verordening van toepassing hoort te zijn).

1126 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/713 verdedigt dat een rechtskeuze slechts werkt als de schul-
denaar van de overgenomen verplichting met de keuze heeft ingestemd. Dat geldt ook als hij bij de 
overeenkomst van overneming geen partij is (“Type B; vgl. noot 1124). 

1127 Ontbreekt een rechtskeuze, dan is in beginsel het recht van de plaats van de overnemer als karakteris-
tieke prestant van toepassing; Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/713.

1128 HR 24 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9713, NJ 2004/652.
1129 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/713-714. De regels lopen mogelijk uiteen als in de overnemings-

overeenkomst geen rechtskeuze is gedaan. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/713 en Steffens 1997, 
p. 348, bepleiten aanknoping bij het recht van de overgenomen overeenkomst. Polak 1993, p. 61, meent 
dat in dat geval de overnemingsovereenkomst in beginsel wordt beheerst door het recht van de plaats 
van de overnemer als karakteristieke prestant. In de opinionpraktijk komen overeenkomsten zonder 
rechtskeuze echter nagenoeg niet voor.

1130 Een overeenkomsten met een rechtskeuze voor Engels of ander Angelsaksisch recht voorziet vaak in 
overneming van rechten, of van het contract, door novatie. Voor novatie gelden in beginsel dezelfde 
internationaalrechtelijke regels als voor schuld- en contractsoverneming; zie Steffens 1997, p. 142 e.v. 
en p. 355 e.v. Het beginsel lijdt uitzondering waar het gaat om de bepaling van het recht dat van toepas-
sing is op de door de overnemer verkregen schuld of het door hem verkregen contract. Bij schuld- en 
contractsoverneming blijft het recht van de overgenomen schuld of het overgenomen contract van toe-
passing. Bij novatie moet het toepasselijk recht opnieuw worden bepaald, met toepassing van de Rome 
I Verordening. Vgl. voor contractsoverneming door novatie Steffens 1997, p. 356. 
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verwijzingsregels gelden ook voor andere goederenrechtelijke kwesties dan overdracht 
van vorderingen en vestiging van zekerheid daarop. Soms bevat de overeenkomst waarop 
de opinion ziet, een achterstellingsregeling – het aandachtspunt onder (d). Hoe een der-
gelijke regeling internationaalprivaatrechtelijk moet worden gekwalificeerd – als kwestie 
van insolventierecht (bij verhaal in faillissement, surseance van betaling of noodregeling) 
of procesrecht (bij verhaal daarbuiten) of als verbintenisrechtelijke kwestie – verschilt. 
Voor zover de achterstelling verbintenisrechtelijk is, is de Rome I Verordening van toepas-
sing. Voor zover de achterstelling insolventie- of procesrechtelijk is, geldt het recht van de 
plaats waar het verhaal in of buiten insolventie geschiedt; zie nr. 771.

696. Geldigheidsvereisten overeenkomst. De overeenkomst waarop de opinion ziet, 
is slechts afdwingbaar als zij door de partijen geldig is aangegaan. Dat de opinionven-
nootschap de overeenkomst geldig is aangegaan, ligt besloten in de capacity opinions. 
Dat de wederpartij de overeenkomst geldig is aangegaan, wordt door de opiniongever 
verondersteld. Doorgaans neemt hij ter zake een assumption op. Als de opiniongever 
geen capacity opinions geeft, moet de assumption zich ook over de opinionvennootschap 
uitstrekken.

697. Geldig aangaan door wederpartij. Zie voor een assumption dat de wederpartij van 
de opinionvennootschap de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan, 
de in nr. 675 onder “Assumption” opgenomen tekst.1131 De tekst zegt dat de wederpartij, 
“has validly entered into” de overeenkomst waarop de opinion ziet. Dat de opiniongever 
dit veronderstelt, spreekt vanzelf. De opinion gaat over de opinionvennootschap, en niet 
over de wederpartij daarvan.1132 Dat de overeenkomst niet afdwingbaar is als niet beide 
partijen daarbij de overeenkomst geldig zijn aangegaan, is even vanzelfsprekend. Het is 
niet nodig de opinionontvanger daarop te wijzen. Als de assumption omtrent het gel-
dig aangaan van de overeenkomst door de wederpartij ontbreekt, moet zij daarom desal-
niettemin in de opinion worden gelezen.1133, 1134 Sommige opiniongevers kiezen ervoor de 
assumption uitvoeriger te formuleren. Zij veronderstellen bijvoorbeeld dat “Each party to 
the Agreement other than the Company has been duly incorporated and validly exists, has 
the corporate power to enter into, has duly authorised its entry into, and has validly signed, 
the Agreement”. In deze formulering zijn de verschillende capacity opinions (incorpora-
tion, corporate power, corporate action en validly signed opinions) te herkennen. Hoewel 

1131 Zie echter noot 1134. 
1132 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 363-364 en 257-258: “The [remedies] opinion […] does not 

cover legal impediments specific to the other partij that might prevent it from entering into the agree-
ment or enforcing its contractual rights against the company.” In dezelfde zin Tribar 1998, § 3.5.2(a).

1133 Zij is dan een implied assumption.
1134 De assumption is, in de verderop in nr.  697 besproken meer uitgebreide formulering, ook in 

Amerikaansrechtelijke opinions gebruikelijk, maar moet ook daar als zij ontbreekt in de opinion wor-
den gelezen; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 150-154.
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een dergelijke uitvoeriger formulering niet onjuist is, is zij niet nodig. In de assumption 
dat de wederpartij “has […] validly entered into” de overeenkomst waarop de opinion 
ziet, ligt alles wat daarvoor nodig is – oprichting, bestaan, vereiste besluit vorming, geldige 
ondertekening – besloten.1135

698. Geldig aangaan bij ontbreken capacity opinions. Het komt voor dat de opinion-
gever geen capacity opinions geeft. Dat zal het geval zijn als de opinionvennootschap 
niet Nederlands is. De capacity opinions vallen dan buiten de deskundigheid van de 
 opiniongever. Het kan ook het geval zijn als er meer opiniongevers zijn en de verschillende 
 opinions tussen hen zijn verdeeld; zie nr.  319. In dergelijke gevallen moet de opinion-
gever mede veronderstellen dat ook de opinionvennootschap de overeenkomst waarop 
de opinion ziet, geldig is aangegaan. De assumption in de in nr. 675 onder “Assumption” 
opgenomen tekst wordt dan kortweg:

Each party has validly entered into the Agreement.

Als de opinionvennootschap niet Nederlands is, kan de assumption ook in deze vorm 
worden weggelaten. Van buitenlands recht heeft de opiniongever geen verstand, zodat 
vanzelf spreekt dat hij heeft verondersteld dat de niet Nederlandse opinionvennootschap 
de overeenkomst geldig is aangegaan; vgl. nr. 40. Als de opinionvennootschap Nederlands 
is, is het weglaten van de assumption te ontraden. Als de assumption ontbreekt, kan de 
suggestie worden gewekt dat in de remedies opiniongever een opinion besloten ligt dat 
de opinionvennootschap de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan. 
Hoewel uit de opzet van de verschillende opinions kan blijken dat dat niet is bedoeld, 
doet de opiniongever er wijs aan over die bedoeling geen misverstand te laten bestaan; 
vgl. nr. 40.

699. Onderzoek. Om de remedies opinion te kunnen geven, moet de opiniongever de 
overeenkomst waarop de opinion ziet, bestuderen. De overeenkomst zal naar Nederlands 
recht in beginsel afdwingbaar zijn. De afdwingbaarheid kan worden beperkt waar bij-
zonder dwingend buitenlands recht om voorrang vraagt. De afdwingbaarheid kan ook 
worden beperkt door de Nederlandse wet, in het bijzonder door de eisen van redelijkheid 
en billijkheid. Afdwinging van de overeenkomst bij de Nederlandse rechter zal moe-
ten geschieden met inachtneming van Nederlands burgerlijk procesrecht. Internationale 
sancties kunnen aan afdwinging in de weg staan. Over al deze onderwerpen zal de opi-
niongever een qualification opnemen. Strikt noodzakelijk is dat niet zonder meer. De 
afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, komt op de tocht te staan 
als de opinionvennootschap failliet gaat, in surseance van betaling raakt of over haar de 

1135 Vgl. over de assumption Nijnens 1996, p. 64.
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noodregeling wordt uitgesproken. Dat wordt afgedekt door de bankruptcy qualification. 
Een qualification over “specific performance and injunction” is misplaatst.

700. Uitgangspunt: overeenkomst afdwingbaar. Waar de overeenkomst waarop de opinion 
ziet, wordt beheerst door Nederlands recht, zal zij in beginsel afdwingbaar zijn. Als dat 
niet zo is, kan de opinionontvanger beter van de overeenkomst afzien. Een opinion die 
zegt dat de overeenkomst niet afdwingbaar is, heeft geen zin. De afdwingbaarheid van de 
overeenkomst kan echter op verschillende manieren zijn beperkt.

701. Wilsgebreken. De overeenkomst waarop de opinion ziet, is niet zonder meer afdwing-
baar als zij tot stand is gekomen door een wilsgebrek: bedreiging, bedrog, misbruik van 
omstandigheden of dwaling (art. 3:44 en 6:228 BW). De overeenkomst kan in dat geval 
door de partij waarbij het wilsgebrek bestond, worden vernietigd. Weliswaar is de over-
eenkomst afdwingbaar zolang zij niet op grond van het wilsgebrek vernietigd is, maar 
vernietiging kan ook geschieden bij wijze van verweer tegen een vordering tot nakoming 
van de overeenkomst (art. 3:51 lid 3 BW). Dat er geen wilsgebreken zijn geweest, mag de 
opiniongever echter veronderstellen. Hij hoeft ter zake geen assumption op te nemen; zie 
nr. 245.1136

702. Beperking afdwingbaarheid door buitenlands recht. De afdwingbaarheid van de 
overeenkomst kan worden terzijde gesteld waar, in overeenstemming met de Rome  I 
Verordening, buitenlands recht om voorrang vraagt; zie nr.  689. De opiniongever zal 
daarop in een qualification wijzen. Zie de eerste alinea (tot en met onderdeel (b)) van de in 
nr. 675 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“The application of Dutch law [...]”).1137 
De tekst is ruimer dan de Rome I Verordening eist. Hij zegt dat voorrang kan worden 
gegeven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht – in de Engelstalige versie van de 
Rome I Verordening “overriding provisions” – van een land waarmee het geval nauw ver-
bonden is (“has a close connection”). De Rome I Verordening (art.  9 lid 3) beperkt de 
mogelijkheid van voorrang tot bepalingen van het recht van land waar de overeenkomst 
moet worden nagekomen of is nagekomen, voor zover die bepalingen de tenuitvoerleg-
ging van de overeenkomst onwettig maken.1138 Als de overeenkomst waarop de opinion 
ziet, zuiver verbintenisrechtelijk is, kan de qualification dienovereenkomstig worden 
beperkt. In de praktijk is dat echter bijna nooit het geval. Meestal zal de overeenkomst 

1136 Voorzichtiger Nijnens 1996, p. 123.
1137 Nijnens 1996, p. 69, suggereert dat in plaats van de qualification een assumption kan worden opgeno-

men met de strekking dat nakoming van de overeenkomst in het buitenland niet leidt tot strijd met ter 
plaatse geldende recht. 

1138 De Nederlandse rechter mag (en moet; zie noot 1202) bepalingen van Nederlands bijzonder dwingend 
recht altijd laten voorgaan, ook als de overeenkomst elders moet worden nagekomen of is nagekomen 
(art. 9 lid 2 Rome I Verordening). Als de overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt beheerst door 
Nederlands recht, moet Nederlands dwingend recht – bijzonder dwingend of niet – echter hoe dan ook 
worden toegepast.
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ook andere dan verbintenisrechtelijke bepalingen bevatten; vgl. nr. 691 e.v. Voor dergelijke 
niet-verbintenisrechtelijke bepalingen geldt de regel uit het BW dat voorrang kan worden 
gegeven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht van een land waarmee het geval 
nauw verbonden is (art. 10:7 lid 3 BW; de omschrijving van “bijzonder dwingend recht” in 
art. 10:7 lid 1 BW stemt overeen met de omschrijving in art. 9 lid 1 Rome I Verordening). 
Als niet-verbintenisrechtelijke bepalingen zijn opgenomen, moet de qualification zo wor-
den geformuleerd dat de ruimere regeling in het BW daardoor wordt gevangen.1139 Voor 
niet-contractuele verbintenissen bepaalt de Rome II Verordening (art. 16) dat de rechter 
voorrang mag geven aan eigen bijzonder dwingend recht.1140

703. Beperking afdwingbaarheid door Nederlands recht. De afdwingbaarheid van de over-
eenkomst waarop de opinion ziet, kan worden beperkt door regels van Nederlands recht 
die in den brede gelden voor vergelijkbare overeenkomsten.1141 Het gaat deels om regels 
van dwingend recht. Een voorbeeld zijn de verjaringsregels: rechten uit de overeenkomst 
worden onafdwingbaar als zij verjaren (in het bijzonder art. 3:306 – 3:312 BW; zie voor een 
uitzondering op het dwingende karakter van de regels art. 3:322 BW). Een ander voorbeeld 
is de regel dat de rechter de overeenkomst kan wijzigen of ontbinden als ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet 
mag worden verwacht (art. 6:258 BW1142). Deels gaat het om regels van aanvullend recht. 
Voor zover die regels de rechten van de wederpartij van de opinionvennootschap ver-
ruimen, vallen zij buiten de remedies opinion; zie nr. 681. De regels kunnen de rechten 
van de wederpartij echter ook beperken. Een voorbeeld is de regel dat een schuldenaar 
bevrijdend kan betalen aan degene van wie hij op redelijke gronden heeft aangenomen 

1139 De qualification kan ook onderscheiden tussen bepalingen waarop de Rome I Verordening van toepas-
sing is en bepalingen waarop art. 10:7 BW van toepassing is. Daarvan wordt de qualification vooral 
langer. De omschrijving van “bijzonder dwingend recht” is eng. De kans dat er bijzonder dwingend 
recht is dat om toepassing vraagt, is hoe dan ook beperkt. De rechter is bovendien niet verplicht aan bij-
zonder dwingend recht voorrang te geven. In de praktijk is de mogelijke toepasselijkheid van bijzonder 
dwingend recht voor de opinionontvanger daarom geen onderwerp van grote zorg. Met een wat ruim 
geformuleerde qualification kan hij in de praktijk leven. 

1140 Art. 16 Rome II Verordening spreekt van “rechtsregels van het land van de rechter die, ongeacht het 
recht dat op de niet-contractuele verbintenis van toepassing is, ter zake een dwingend karakter heb-
ben”. Uit de kop van art. 16 en overweging (32) Rome II Verordening blijkt dat is gedacht aan bepalin-
gen van bijzonder dwingend recht.

1141 De overeenkomst waarop de opinion ziet is onafdwingbaar, want nietig, voor zover zij in strijd is met de 
goede zeden of de openbare orde (art. 3:40 lid 1 BW). Strijd met een dwingende wetsbepaling kan tevens 
strijd met de goede zeden of de openbare orde zijn; vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/325 e.v. 
Dat in de opinionpraktijk een overeenkomst buiten strijd met een dwingende wetbepaling in strijd komt 
met de goede zeden of de openbare orde is onwaarschijnlijk. Een mogelijke uitzondering is een finan-
cieringsovereenkomst die voorziet een exorbitante rente; vgl. Asser/Van Schaick 7-VIII* 2012/257. Vgl. 
over zorgen over woekerrenteregelingen (“usury laws”) in de Amerikaanse praktijk Glazer, FitzGibbon 
& Weise 2014, p. 369-371. Het spreekt vanzelf dat de opiniongever de vraag of de overeenkomst waarop 
de opinion ziet, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde onder ogen moet zien. In gelijke zin 
voor Amerikaansrechtelijke opinions Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 314-316.

1142 De regel is van dwingend recht (art. 6:250 BW). 
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dat hij tot betaling gerechtigd is (art. 6:34 BW). In de opinionpraktijk kan dat bijvoor-
beeld van belang zijn als ook rechtsopvolgers van de opinionontvanger- geadresseerde op 
de opinion mogen afgaan. Een rechtsopvolger kan achter het net vissen als de opinion-
vennootschap op redelijke grond aanneemt dat zij nog aan de oorspronkelijke opinion-
ontvanger mag betalen, bijvoorbeeld omdat de mededeling van de overdracht hem nog 
niet heeft bereikt. Een ander voorbeeld is de regel dat de schuldeiser die betaling door 
een derde weigert, in schuldeisersverzuim raakt (tenzij de overeenkomst zich naar inhoud 
of strekking tegen betaling door een derde verzet) (art. 6:30 BW). De wederpartij van de 
opinionvennootschap kan er belang bij hebben betaling door een derde te weigeren, bij-
voorbeeld omdat wanbetaling haar het recht geeft al haar vorderingen op de opinionven-
nootschap op te eisen, terwijl bij betaling de niet-opeisbare vorderingen blijven uitstaan. 
Schuldeisersverzuim krachtens de genoemde regel zal aan opeising echter doorgaans in 
de weg staan.1143 Het is niet mogelijk alle regels van aanvullend recht op te sommen die de 
afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, kunnen beperken. Er zijn 
eenvoudigweg te veel regels. Het is dus onvermijdelijk dat de opinion gever in een abstract 
geformuleerde qualification op de betrokken regels wijst. Zie de tweede alinea van de in 
nr. 675 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“The binding effect and enforceability of 
the Agreement […]”).1144

704. Redelijkheid en billijkheid. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de eisen van 
redelijkheid en billijkheid. Redelijkheid en billijkheid raken de afdwingbaarheid van de 
overeenkomst waarop de opinion ziet, op verschillende niveaus. De partijen bij de over-
eenkomst kunnen daaraan niet ontkomen.1145 De redelijkheid-en-billijkheidsregels spelen 
een rol bij de uitleg van de overeenkomst.1146 Zij bepalen mede welke gevolgen de over-
eenkomst heeft naast hetgeen de partijen zijn overeengekomen (art. 6:248 lid 1 BW). Zij 
beperken tenslotte de afdwingbaarheid van hetgeen tussen partijen is overeengekomen 
voor zover toepassing van het overeengekomene naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248 lid 2 BW). Strikt genomen is voor de remedies 
opinion alleen het laatste niveau van belang. De opinionparagraaf ziet alleen op de over-
eenkomst voor zover die uit de tekst ervan blijkt. Hoe die tekst moet worden uitgelegd, 
en welke aanvullende gevolgen de overeenkomst heeft, zijn vragen waarover de opinion 
zich niet uitstrekt; zie nr. 681. De grens tussen de drie niveaus is echter niet scherp. Aan 
de vraag of toepassing van het overeengekomene naar maatstaven van redelijkheid en 

1143 Vgl. art. 6:61 en 6:62 BW. Wat de gevolgen van schuldeisersverzuim in een concreet geval zijn, zal echter 
mede moeten worden bepaald door uitleg van de betrokken overeenkomst.

1144 Vgl. over een “generic qualification” die “excludes from the coverage of the enforceability opinion the 
effect of “certain laws and judicial decisions” without identifying what those laws and decisions might 
be” Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 335 e.v. en Tribar 1998, § 3.4.1.

1145 De redelijkheid-en-billijkheidsregels zijn van dwingend recht; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 
2014/315 (ten aanzien van art. 6:248 BW).

1146 Langs de weg van de Haviltex-formule van HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635; 
vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/364.
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billijkheid onaanvaardbaar is, gaat vooraf de vraag wat het overeengekomene is. Dat vergt 
uitleg van de overeenkomst. Het is denkbaar dat die uitleg naar redelijkheid en billijkheid 
vergt dat de overeenkomst milder wordt uitgelegd dan de bewoordingen suggereren. Het 
is ook denkbaar dat een redelijke uitleg van de overeenkomst meebrengt dat een op zich-
zelf duidelijke bepaling in een bepaald geval toepassing mist. Het gat dat daarmee valt, 
kan door redelijkheid en billijkheid worden ingevuld. Het is verstandig de opinionont-
vanger erop te wijzen dat redelijkheid en billijkheid in den brede gevolgen kunnen hebben 
voor de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet. Dat gebeurt in de 
tweede alinea van de in nr. 675 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“The binding 
effect and enforceability of the Agreement […]”). Een beperkt geformuleerde qualification 
die alleen verwijst naar de mogelijkheid dat het overeengekomene buiten toepassing kan 
blijven als toepassing naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, 
is weliswaar niet onjuist, maar kan de opinionontvanger op het verkeerde been zetten. Dat 
is niet aan te bevelen; vgl. nr. 285; zie echter nr. 707.1147, 1148, 1149

705. Beperking verwijzing tot redelijkheid en billijkheid. Sommige opiniongevers volstaan 
met een qualification die verwijst naar redelijkheid en billijkheid, en verwijzen niet naar 
regels van Nederlands recht die de afdwingbaarheid in den brede kunnen frustreren, als 
bedoeld in nr. 703. Dat is in zoverre niet onjuist, dat veel van dergelijke regels uitwerkin-
gen zijn van de eisen van redelijkheid en billijkheid voor een specifiek geval. Een voorbeeld 
is de in nr. 703 al genoemde regel omtrent wijziging of ontbinding van de overeenkomst 
door de rechter op grond van redelijkheid en billijkheid (art. 6:258 BW). Er zijn echter ook 
regels die op zichzelf staan, of die mede voortvloeien uit andere eisen dan die van redelijk-
heid en billijkheid. Een voorbeeld zijn de in nr. 703 genoemde verjaringsregels. Die dienen 
mede het algemeen belang, in het bijzonder de rechtszekerheid.1150 Een breed opgezette 

1147 Aldus ook Nijnens 1996, p. 97 en 123. 
1148 Nijnens 1996, p. 123-124 suggereert dat een opiniongever die een remedies opinion geeft over een 

Nederlandsrechtelijke overeenkomst een qualification moet opnemen met de strekking dat een schade-
vergoeding en, als de overeenkomst een boetebeding bevat, een boete door de rechter kan worden 
gematigd (art. 6:109 en 6:94 BW). Omdat de rechterlijke matigingsbevoegdheid wortelt in de redelijk-
heid en billijkheid, ligt een dergelijke qualification al besloten in de redelijkheid-en-billijkheidqualifi-
cation. Een afzonderlijke qualification is daarmee onnodig.

1149 De Amerikaansrechtelijke evenknie van de redelijkheid-en-billijkheidqualification is de “equitable 
principles limitation”; zie daarover Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 320 e.v. en Tribar 1998, § 3.3.4. 
De “equitable principles limitation” omvat mede “the possiblity that the agreement might not be 
 enforced because of the opinion recipient’s failure to satisfy its obligation of good faith and fair dealing 
or because the company might be able to assert equitable defenses based on the unconscionability of 
the opinion recipient’s conduct or undue delay in its commencement of an enforcement action” en “the 
possibility that the recipient might not be able to exercise its right under a remedial provision, such as 
a provision permitting it to accelerate the maturity of a loan, if the company’s breach of the agreement 
is not material and the recipient has not been materially harmed”. Vgl. ook Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 390 e.v., en zie noot 1151.

1150 Vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013/381 e.v.
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qualification, die (ook) naar dergelijke regels verwijst, verdient daarom de voorkeur. Een 
eng geformuleerde qualification is echter wel aanvaardbaar; vgl. nr. 707.

706. Verwijzing naar specifieke beperkingen afdwingbaarheid. Sommige opiniongevers 
noemen in hun qualification een of meer specifieke gronden waarop de afdwingbaarheid 
van de overeenkomst waarop de opinion ziet, zou kunnen afstuiten. Voorbeelden van 
regels waarnaar wel wordt verwezen, zijn regels omtrent (a) verjaring, (b) niet- toerekenbare 
tekortkomingen (overmacht), (c) wijziging of ontbinding van de overeenkomst door de 
rechter, (d) opschortingsrechten, en (e) verrekeningsrechten.1151 Of dergelijke verwijzin-
gen worden opgenomen, is een kwestie van smaak. Nodig zijn zij niet. De voorbeelden 
zijn slechts voorbeelden; zij beperken de qualification niet. Een vermelding van opschor-
tings- en verrekeningsregels is meestal ongelukkig. Vaak zal de overeenkomst waarop de 
opinion ziet, de opschortings- en verrekeningsrechten die de opinionvennootschap aan de 
wet ontleent, uitsluiten. Een dergelijke uitsluiting is geldig.1152 Door ter zake van opschor-
tings- en verrekeningsrechten een qualification op te nemen, ontneemt de opiniongever 
de opinionontvanger de geruststelling dat de uitsluiting afdwingbaar is. De opinion-
ontvanger kan tegen een dergelijke qualification met recht bezwaar maken.

707. Noodzaak qualification. Dat de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de 
opinion ziet, kan worden beperkt door algemeen geldende regels van Nederlands recht 
en de eisen van redelijkheid en billijkheid, spreekt eigenlijk vanzelf. Van een opinion-
ontvanger die de wederpartij van de opinionvennootschap is bij een overeenkomst naar 
Nederlands recht, mag worden verwacht dat hij zich in algemene zin heeft verdiept in 
de vraag welke gevolgen de toepasselijkheid van dat Nederlandse recht voor de overeen-
komst heeft. Zo beschouwd is het niet nodig de opinionontvanger daarop te wijzen. Als 
de qualification omtrent de gevolgen van algemeen geldende regels van Nederlands recht 
en de eisen van redelijkheid en billijkheid voor de afdwingbaarheid van de overeenkomst 
ontbreekt, moet zij daarom desalniettemin in de opinion worden gelezen.1153, 1154 Dat de 
qualification wel kan worden weggelaten, brengt mee dat ook een beperkt opgezette qua-
lification die alleen verwijst naar redelijkheid en billijkheid (zie nr. 705), aanvaardbaar is. 
Waar de qualification geheel kan worden weggelaten, kan tegen een beperkte qualification 
moeilijk bezwaar worden gemaakt.

1151 In een Amerikaansrechtelijke opinion omvat de “equitable principles limitation” (zie noot 1149) mede 
“defences based on impracticability and frustration of purpose”, met inbegrip van de mogelijkheid “for 
the company’s avoiding its contractual obligations based on circumstances the company did not know 
to exist when the parties entered into the agreement”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 364-365. 

1152 De opschortings- en verrekeningsregels zijn van regelend recht; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 
2011/282 en Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013/223.

1153 Zij is dan een implied qualification.
1154 Hetzelfde geldt voor de “equitable principles limitation” (zie noot 1149) in de Verenigde Staten; Glazer, 

FitzGibbon & Weise 2014, p. 321.
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708. Toepasselijkheid burgerlijk procesrecht. Als nakoming van de overeenkomst waarop 
de opinion ziet, bij de Nederlandse rechter moet worden afgedwongen, zal dat moeten 
gebeuren met inachtneming van het burgerlijk procesrecht. Dat procesrecht omvat het 
formeel bewijsrecht; zie nr.  693. De opiniongever kan op de toepasselijkheid van het 
procesrecht in een qualification wijzen; zie de voorlaatste alinea van de in nr. 675 onder 
“Qualifications” opgenomen tekst (“Enforcement in the Netherlands of the Agreement 
[…].”). Dat dit alles zo is, spreekt echter wel vanzelf. Bijzondere eisen waarop de opinion-
ontvanger bedacht zou moeten zijn, kent het burgerlijk procesrecht niet.1155 De qualifica-
tion kan daarom ook wel worden weggelaten.1156

709. Toepassing internationale sanctieregels. De afdwingbaarheid van de overeenkomst 
kan worden gefrustreerd door internationale sanctieregels. Voor een Nederlandsrechtelijke 
opinion zijn alleen sanctieregels van belang die deel uitmaken van Nederlands recht; zie 
nr. 228.1157 Het gaat in de praktijk om sanctieverordeningen van de Europese Unie. Die 
hebben, als verordening, rechtstreekse werking (art.  288 tweede alinea EU-Verdrag). 
Overtreding van die verordeningen is in Nederland strafbaar op grond van de Sanctiewet 
1977.1158 Sanctieregels kunnen de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opi-
nion ziet, bijvoorbeeld raken als de regels een verbod inhouden met de wederpartij van de 
opinionvennootschap een overeenkomst aan te gaan, of als de regels betalingen aan die 
wederpartij of aan wederpartijen in een bepaald land verbieden. Welke sanctieregels van 
tijd tot tijd van toepassing zijn, is niet eenvoudig vast te stellen.1159 Op de gevolgen van 
sanctieregels kan daarom het best in een algemeen geformuleerde qualification worden 
gewezen. Dat gebeurt in de laatste alinea van de in nr. 675 onder “Qualifications” opge-
nomen tekst (“Enforceability of the Agreement may be limited […].”). Als sanctieregels 
in de weg staan aan de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, 
zal dat nagenoeg altijd het geval zijn omdat aan de wederpartij van de opinionvennoot-
schap een smetje kleeft; zie echter nr. 504. De wederpartij zal voorwerp van sancties zijn, 
of gevestigd zijn in een land dat voorwerp van sancties is. Problemen aan de zijde van de 
wederpartij vallen buiten de verantwoordelijkheid van de opiniongever; vgl. nr. 454 en 
697. Zo beschouwd kan de qualification ook worden gemist.1160

1155 Dat is bijvoorbeeld anders onder het recht van Curaçao. Onder dat recht moet een stuk waarop een 
rechter in Curaçao zijn vonnis baseert zijn geregistreerd krachtens de Registratieverordening 1908, of 
zijn voorzien van een zegel op grond van de Zegelverordening 1908.

1156 Zij is dan een implied qualification.
1157 Buitenlandse sanctieregels kunnen mogelijk raken aan de afdwingbaarheid van de overeenkomst 

waarop de opinion ziet, als zij regels van bijzonder dwingend recht zijn die door hun bijzonder dwin-
gende karakter voorrang moeten krijgen boven Nederlands recht als het recht dat de overeenkomst 
waarop de opinion ziet, overigens beheerst. Op die mogelijkheid wordt echter al gewezen in de qualifi-
cation over de mogelijke toepasselijkheid van bijzonder dwingend buitenlands recht; zie nr. 702.

1158 Vgl. Ploeger & Faber, Or 2011, p. 535.
1159 Vgl. de onoverzichtelijke opzet van de Europese terrorismelijsten, waarover in nr. 434.
1160 Zij is dan een implied qualification.
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710. Bankruptcy qualification van toepassing. De afdwingbaarheid jegens de opinion-
vennootschap van de overeenkomst waarop de opinion ziet, wijzigt ingrijpend als de 
 opinionvennootschap in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar surseance van 
betaling wordt verleend of op haar de noodregeling van toepassing wordt verklaard. Als 
de overeenkomst wordt aangegaan nadat faillissement of surseance van kracht is gewor-
den, is weliswaar de opinionvennootschap aan de overeenkomst gebonden, maar heeft die 
binding praktisch geen betekenis. De binding strekt zich niet uit tot de insolvente boedel 
(art.  23 en 24 Fw) en omdat de opinionvennootschap buiten de boedel geen activa zal 
hebben, is verhaal praktisch onmogelijk.1161 Een opinion zonder voorbehoud dat de over-
eenkomst waarop de opinion ziet “valid” is – geldig is aangegaan; zie nr. 679 – zou daar-
mee misleidend zijn; vgl. nr. 285. Als de opinionvennootschap de overeenkomst aangaat 
nadat op haar de noodregeling van toepassing is geworden, is de overeenkomst ongeldig 
(art. 3:175 lid 1 Wft).1162 Is de overeenkomst aangegaan vóórdat de insolventie van kracht 
werd, zodat zij “valid” is, dan wordt haar geldigheid door de insolventie in beginsel niet 
geraakt.1163 In geval van faillissement kan de wederpartij van de opinionvennootschap 
vorderingen die zij aan de overeenkomst ontleent echter nog slechts geldend maken door 
aanmelding ter verificatie (art.  26 jo. 110 Fw). Zolang de opinionvennootschap in sur-
seance is, kan betaling van vorderingen op haar in beginsel niet worden afgedwongen 
(art. 230 Fw).1164 Als op de opinionvennootschap de noodregeling van toepassing is, geldt 
hetzelfde (art.  3:176 Wft).1165 Biedt de opinionvennootschap een akkoord aan dat door 
de rechtbank wordt gehomologeerd, dan wordt het gedeelte van de vorderingen van de 
wederpartij van de opinionvennootschap dat niet krachtens het akkoord moet worden 
betaald, onafdwingbaar.1166 Insolventie kan ook andere gevolgen hebben die raken aan de 
afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet. Zo kan na de insolventie 
opgelopen rente niet op de boedel worden verhaald (art. 128 en 260 lid 1 Fw, voor nood-
regeling jo. 3:180 lid 2 Wft). Als de noodregeling van toepassing is, kan in sommige geval-
len de opinionvennootschap als partij bij de overeenkomst waarop de opinion ziet, worden 
vervangen door een andere persoon (art.  3:163 e.v. Wft). Als de opinionvennootschap 
voorwerp wordt van een insolventieprocedure die in Nederland wordt erkend, kan buiten-
lands insolventierecht de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, 
frustreren. Krachtens de Insolventieverordening (art. 16) worden insolventieprocedures 

1161 Vanzelfsprekend tenzij de overeenkomst is aangegaan door de curator (in geval van faillissement) of 
met medewerking van de bewindvoerder (in geval van surseance)

1162 Als de overeenkomst door de bewindvoerder is aangegaan, is zij wel geldig.
1163 Wessels II(1) 2012/2465-2466.
1164 In uitzondering op het beginsel blijven in surseance vorderingen afdwingbaar voor zover daaraan 

voorrang verboden is; zie art. 232 aanhef en onder 1° Fw. De andere uitzonderingen waarin art. 232 Fw 
voorziet - vorderingen wegens kosten van levensonderhoud of van verzorging of opvoeding en termij-
nen van huurkoop en van scheepshuurkoop – zijn voor de opinionpraktijk zonder belang.

1165 Van de uitzonderingen van art. 232 Fw (zie noot 1164) geldt, voor zover hier van belang alleen die voor 
termijnen van huurkoop alleen ook bij noodregeling (art. 3:176 lid 5 aanhef en onder b Wft).

1166 Het onafdwingbare gedeelte blijft uitstaan als een natuurlijke verbintenis; Wessels VI 2013/6146.
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die zijn geopend door een bevoegde rechter in een lidstaat van de Europese Unie (met 
uitzondering van Denemarken; overweging (33) Insolventieverordening) erkend. Andere 
insolventieprocedures worden in Nederland slechts binnen strakke grenzen erkend; zie 
nr. 473. Alle gevolgen die insolventieprocedures kunnen hebben voor de afdwingbaarheid 
van de overeenkomst waarop de opinion ziet, worden afgedekt door de bankruptcy quali-
fication; zie nr. 473. Zie over interventiemaatregelen onder de Interventiewet nr. 475.

711. Qualification over “specific performance and injunction” misplaatst. Sommige opi-
niongevers nemen in hun opinion een qualification op met de strekking dat “specific per-
formance and injunction are at the discretion of the courts”. “Specific performance” is 
een gebod van de rechter om een bepaalde handeling te verrichten. “injunction” is in het 
algemeen het spiegelbeeld: een verbod van de rechter om een bepaalde handeling te ver-
richten.1167 De qualification stamt uit Angelsaksische opinions. In die opinions heeft zij 
zin. Naar, bijvoorbeeld, Engels en New Yorks recht heeft een schuldeiser bij een tekort-
koming door zijn schuldenaar alleen een afdwingbaar recht op schadevergoeding. Wil 
hij geen schadevergoeding maar nakoming, dan is hij overgeleverd aan de rechter: of 
de rechter de schuldenaar tot nakoming veroordeelt, staat te zijner discretie.1168 In een 
Nederlandsrechtelijke opinion is de qualification echter misplaatst. Naar Nederlands recht 
is de rechter verplicht een schuldenaar desgevorderd te veroordelen datgene te doen (of te 
laten) waartoe hij zich verplicht heeft (art. 3:296 BW). De drie uitzonderingen waarin de 
wet voorziet – uit de wet, de aard der verplichting of rechtshandeling volgt iets anders – 
zijn in de opinionpraktijk zonder praktisch belang.1169, 1170 Dat de wet in de weg staat aan 
een veroordeling tot nakoming van een overigens bindende verplichting in een rechtsver-
houding waarop de opinion ziet, is onwaarschijnlijk. Mocht het het geval zijn, dan kan 
de opiniongever daarop in een specifieke qualification wijzen. Voor zover de aard van de 
verplichting roet in het eten gooit, wordt daarop gewezen in andere qualifications.1171 Als 
een rechtshandeling – lees: de overeenkomst zelf – bepaalt dat nakoming is uitgesloten, is 
de remedies opinion dienovereenkomstig beperkt. Als de partijen buiten de overeenkomst 

1167 “Specific performance” is volgens Black’s Law Dictionary “[t] rendering, as nearly as practicable, of 
a promised performance through a judgment or decree; specif. a court-ordered remedy that requires 
precise fulfillment of a legal or contractual obligation when monetary damages are inappropriate or 
inadequate, as when the sale of real estate or a rare article is involved”; een “injunction” is “[a] court 
order commanding or preventing an action”.

1168 Vgl. Black’s Law Dictionary bij de lemma’s “injunction” en “specific performance”. 
1169 Anders Nijnens 1996, p. 123.
1170 Zie voor voorbeelden van de drie uitzonderingen GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 6. 
1171 Jongbloed, in: GS Vermogensrecht, art. 3:296 BW, aant. 6, noemt vier voorbeelden van gevallen waarin 

de aard van de verplichting aan een veroordeling tot nakoming in de weg staat. Het eerste voorbeeld 
– de persoons gebonden verplichting – is in de opinionpraktijk zonder belang. Het tweede voorbeeld 
– feitelijke onmogelijkheid – vergt geen qualification; dat onmogelijkheid een veroordeling tot nako-
ming verhindert, spreekt vanzelf. Als de onmogelijkheid voortvloeit uit conflicterende verplichtingen, 
waartussen moet worden gekozen, geldt de bankruptcy qualification; zie nr. 473. Het derde voorbeeld 
– onvoorziene omstandigheden – gaat op in het als vierde genoemde voorbeeld – redelijkheid en billijk-
heid. Daarvoor geldt de redelijkheid-en-billijkheidqualification; zie nr. 704. 
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en de opiniongever om zijn overeengekomen dat nakoming is uitgesloten, is dat een “mat-
ter not disclosed” waarmee de opiniongever geen rekening hoeft te houden; zie nr. 246 en 
400.1172, 1173

712. Aanvullende qualifications. De in nr. 699 e.v. bedoelde qualifications gelden voor 
elke overeenkomst. De inhoud van de overeenkomst kan nopen tot aanvullende quali-
fications. Welke qualifications nodig zijn, moet van geval tot geval worden bepaald. 
Onduidelijkheden in de overeenkomst leiden in de meeste gevallen niet tot problemen.

713. Aanvullende qualifications. Naast de in nr. 699 e.v. bedoelde beperkingen die altijd 
wel gelden, kan de overeenkomst waarop de opinion ziet, specifieke problemen oproepen; 
zie nr. 714 e.v. Aan dergelijke problemen zal de opiniongever in een passende qualification 
aandacht willen besteden. Dat kan door een qualification op te nemen die zegt dat de over-
eenkomst of een onderdeel daarvan niet of niet onder alle omstandigheden afdwingbaar 
is. Het kan ook door een no opinion qualification op te nemen die zegt dat de opinion zich 
niet uitstrekt over een bepaald onderdeel van de overeenkomst. Welke problemen moeten 
worden geadresseerd, en hoe dat moet gebeuren, is niet in het algemeen te zeggen. Het 
hangt af van de overeenkomst in kwestie en, mogelijk, van de andere omstandigheden.

714. Niet-verbintenisrechtelijke kwesties. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan 
niet-verbintenisrechtelijke onderdelen bevatten, waarop naar Nederlands internationaal 
privaatrecht een ander recht dan Nederlands recht van toepassing is; vgl. nr. 691 e.v. Op de 
mogelijke toepasselijkheid van buitenlands recht zal de opiniongever in een qualification 
moeten wijzen.

1172 Vgl. over de Amerikaanse praktijk Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 292: “Some contractual pro-
visions consist simply of a promise to perform an affirmative act or not to take a specified action – for 
example, in a loan agreement to pay interest to the lender or not to pay dividends to stockholders. As it 
relates to this type of provision, an enforceability opinion means that a court will either hold the com-
pany to its promise as written or grant the other party damages or some other remedy in the event of a 
breach. Other contractual provisions specify a remedy for a violation of the agreement. These provisi-
ons may require the company to take some action – for example, to pay liquidated damages – or grant 
the other party the right to take action – for example, to accelerate the maturity of a loan or obtain the 
source code under a software license. An opinion on these provisions means that a court will enforce 
the remedy as written, subject to the application of equitable principles in particular circumstances.” 
Als het gaat om de eerste categorie bepalingen houdt de remedies opinion alleen in dat de wederpartij 
bij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zal krijgen wat is beloofd “or some other remedy”. Voor 
het overige ligt in de Amerikaanse praktijk een qualification over “specific performance and injunc-
tion” besloten in de “equitible principles limitation” (zie noot 1149); Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, 
p. 366.

1173 De verplichting voor de rechter een schuldenaar desgevorderd te veroordelen datgene te doen (of te 
laten) waartoe hij zich verplicht heeft, geldt niet voor de voorzieningenrechter in kort geding. De kort-
gedingprocedure is echter een bijzondere procedure die strekt tot het treffen van ordemaatregelen. Dat 
een kort geding niet een zekere weg is om nakoming door de opinionvennootschap van haar verplich-
tingen af te dwingen, laat onverlet dat die verplichtingen afdwingbaar zijn. Dat is wat de opinion zegt; 
vgl. nr. 266.
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715. Doeloverschrijding; financiëlesteunverlening; pauliana; algemene voorwaarden. De 
zorgen waartoe de overeenkomst waarop de opinion ziet, aanleiding geeft, kunnen betrek-
king hebben op de overeenkomst als geheel, of een wezenlijk onderdeel daarvan. Zo roept 
een overeenkomst waarbij de opinionvennootschap de verplichtingen van een andere per-
soon garandeert of daarvoor zekerheid stelt, vaak de vraag op of de overeenkomst mogelijk 
vernietigbaar is wegens doeloverschrijding; zie nr. 543 en 548. Als de garantie of zeker-
heidstelling geschiedt in het kader van een verkrijging van aandelen in een Nederlandse 
NV, kan de overeenkomst nietig zijn wegens strijd met de regels omtrent financiëlesteun-
verlening; zie nr. 627.1174, 1175, 1176, 1177 Daarop moet in een qualification worden gewezen.1178 
Een garantie of zekerheidstelling kan ook vernietigbaar zijn omdat zij paulianeus is (zie 
art. 3:45 BW en 42 en 47 Fw). Strikt genomen hoeft daarop niet in een qualification te 
worden gewezen: de bankruptcy qualification strekt zich mede uit over pauliana-regels; 
zie nr. 473. Omdat de kans dat een overeenkomst op grond van de pauliana- regels kan 
worden aangetast in het algemeen klein is, maar toeneemt in het geval de overeenkomst 
een garantie of zekerheidstelling inhoudt, nemen veel opiniongevers in dat geval toch een 

1174 Zie over de toepasselijkheid van de financiëlesteunverleningsregels (art. 2:98c BW) noot 843.
1175 Doeloverschrijding en strijd met de financiëlesteunverleningsregels zijn in beginsel kwesties van 

rechtspersonenrecht. De opiniongever hoeft daaraan alleen aandacht te geven, als hij ook capacity opi-
nions geeft. De financiëlesteunverleningsregels strekken zich echter mede uit over steunverlening door 
dochtermaatschappijen (art.  2:96c lid 1 laatste zin), inclusief buitenlandse dochtermaatschappijen; 
Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/240 en Schutte-Veenstra, TVVS 1994, p. 241. Vgl. ook 
Dortmond 1996, p. 41-42. Van Schilfgaarde/Winter 2013/28 acht de kwestie onduidelijk. In het zeld-
zame geval dat een remedies opinion wordt gegeven over de afdwingbaarheid van een overeenkomst 
jegens een buitenlandse opinionvennootschap, kunnen de financiëlesteunverleningsregels daarom 
aandacht vragen. De wet geeft geen aanknopingspunt voor de gedachte dat de steunverleningsregels 
ook gelden bij verkrijging van aandelen in een buitenlandse vennootschap; anders Honée 1987, p. 123. 
Als aandelen in een buitenlandse vennootschap worden verkregen, zijn naar het recht van die vennoot-
schap mogelijk steunverleningsregels onder dat recht van toepassing. Daarover hoeft de opiniongever 
zich echter niet te bekreunen: naar Nederlands recht kunnen de regels slechts een rol spelen als zij moe-
ten worden aangemerkt als regels van bijzonder dwingend recht. Of dat zo is, is in de eerste plaats een 
vraag van het betrokken recht: de betrokken regel moet volgens de staat die hem heeft uitgevaardigd 
altijd toepasselijk zijn. Een Nederlandse opiniongever kan daarover geen oordeel geven. Op de moge-
lijkheid dat buitenlands bijzonder dwingend recht de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de 
opinion ziet, beperkt, wordt voorts gewezen in de qualification daarover; zie nr. 702.

1176 Op de gevolgen van de toepasselijkheid van de financiëlesteunverleningsregels moet de opiniongever in 
een qualification wijzen. In de praktijk wordt, als een overeenkomst voorziet in een garantie of zeker-
heidstelling die mogelijk door de steunverleningsregels wordt verboden, in de overeenkomst echter 
doorgaans bepaald dat de garantie of zekerheidstelling slechts zo ver strekt als door de steunverle-
ningsregels wordt toegestaan. In dat geval is een qualification omtrent de steunverleningsregels strikt 
genomen overbodig. De overeenkomst zal echter vaak ook andere regelingen bevatten die mogelijk 
in strijd zijn met de steunverleningsregels. Een voorbeeld is een regeling die de opinionvennootschap 
hoofdelijk aansprakelijk maakt voor kosten die in verband met de overeenkomst worden gemaakt. Een 
veilige benadering is daarom de qualification hoe dan ook op te nemen. 

1177 In het verleden kon ook een garantie of zekerheidstelling in het kader van verkrijging van aandelen in 
een BV nietig zijn, op grond van de op dit punt aan art. 2:96c BW gelijke regeling in art. 2:207c BW. 
Art. 2:207c is echter vervallen bij de Wet flex-BV.

1178 Een enkele opiniongever kiest ervoor om financiëlesteunverleningsregels in de no opinion qualification 
buiten de reikwijdte van de opinion te plaatsen.
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afzonderlijke qualification omtrent pauliana op. Als van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, door de wederpartij van de opinionvennootschap gebruikte algemene voor-
waarden deel uitmaken, kunnen onredelijk bezwarende bedingen daarin vernietigbaar 
zijn (art. 6:233 BW). In voorkomend geval moet de opiniongever daarop in een qualifica-
tion wijzen.1179, 1180

716. Proceskosten; onherroepelijke volmacht; grenzen bevoegdheid bestuur. De zorgen 
waartoe de overeenkomst waarop de opinion ziet, aanleiding geeft, kunnen ook betrek-
king hebben op een enkele, doorgaans niet wezenlijke, bepaling in de overeenkomst.1181 
Zo is een bepaling die voorziet in een onbeperkt recht op vergoeding van proceskosten 
en buitengerechtelijke kosten niet onbegrensd afdwingbaar. Dergelijke kosten kunnen 
door de rechter altijd worden gematigd (art. 242 Rv). Een bepaling houdende een onher-
roepelijke volmacht is slechts geldig voor zover de volmacht strekt tot het verrichten van 
een rechtshandeling in het belang van de gevolmachtigde of een derde (art. 3:74 BW; vgl. 
ook nr.  658). (De volmacht is ook anderszins beperkt: de rechter kan hem wijzigen of 
buiten werking stellen (art. 3:74 lid 4 BW). Daarop hoeft echter niet te worden gewezen; 
de beperking valt al onder de breed opgezette redelijkheid-en-billijkheidqualification; zie 
nr. 704. In het algemeen eindigt een volmacht door faillissement. Ook dat hoeft niet te 
worden vermeld; de beëindiging valt onder de bankruptcy qualification; zie nr. 661.) Zie 
over bepalingen die de bevoegdheid van het bestuur van de opinionvennootschap te bui-
ten gaan nr. 627 e.v.

717. Onduidelijkheden. De opiniongever kan zich bij het bestuderen van de overeen-
komst waarop de opinion ziet, beperken tot de tekst daarvan; zie nr. 251 en 681. Die tekst 
kan onduidelijk zijn, of innerlijk tegenstrijdig. Dat leidt echter in de praktijk zelden tot 
problemen. De remedies opinion zegt niet meer dan dat de overeenkomst afdwingbaar 
is. Zolang de overeenkomst, ongeacht de daaraan te geven uitleg, niet onafdwingbaar 

1179 Zie voor de definitie van “algemene voorwaarden” art. 6:231 onder a BW. De algemenevoorwaarden-
regeling is in de opinionpraktijk alleen van belang als (a) de partijen bij de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, alle in Nederland gevestigd zijn (is dat niet zo, dan mist de regeling toepassing; van 
partijen bij een rechtsverhouding waarop een opinion ziet mag worden aangenomen dat zij “handelen 
in de uitoefening van een beroep of bedrijf”; art. 6:247 leden 1 en 2 BW; zie echter hierna), en (b) de 
opinionvennootschap geen “grote ondernemer” is (art. 6:235 lid 1 jo. 6:233 en 6:234 BW). Zie over de 
vraag wanneer een partij in Nederland is gevestigd art. 6:247 lid 3 BW. Zie over de vraag wat een “grote 
ondernemer” is art. 6:235 lid 1 BW. 

1180 Denkbaar is dat van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, door de opinionvennootschap 
gebruikte algemene voorwaarden deel uitmaken. Zo hebben Uniken Venema & Eisma 1990, p. 82 
de vraag opgeworpen – en ontkennend beantwoord – of administratievoorwaarden waaronder aan-
delen worden gecertificeerd algemene voorwaarden zijn. Omdat de remedies opinion in het algemeen 
beperkt blijft tot de afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet (zie echter nr.  719), is de mogelijkheid van vernietiging door de wederpartij bij die 
rechtsverhouding voor de opinion echter in het algemeen zonder belang.

1181 Zie voor een overzicht van bepalingen die naar Amerikaans recht aanleiding kunnen geven tot een 
qualification Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 369 e.v. 
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is, kan de opiniongever de opinionparagraaf zonder bezwaar opnemen. Als de overeen-
komst zo onduidelijk is, dat de opiniongever daaraan geen redelijke zin kan geven, zal hij 
over de betrokken onderdelen geen opinion willen geven. Dat gebeurt met de no opinion 
qualification.

718. Afdwingbaarheid jegens alle partijen, meervoudige of ontbrekende rechtskeuze. De 
opinionparagraaf kan breed worden geformuleerd, zodat hij ook ziet op de afdwingbaar-
heid van de overeenkomst jegens de wederpartij van de opinionvennootschap. Het komt 
voor dat de overeenkomst waarop de opinion ziet, een meervoudige rechtskeuze bevat. 
In dat geval moet de opinionparagraaf worden beperkt tot het deel van de overeenkomst 
dat is onderworpen aan Nederlands recht. Het komt ook voor dat de overeenkomst geen 
uitdrukkelijke rechtskeuze bevat. In dat geval moet de opiniongever beoordelen of hij de 
remedies opinion desondanks kan geven.

719. Afdwingbaarheid jegens alle partijen. De remedies opinion zegt dat de overeenkomst 
waarop de opinion ziet, afdwingbaar is jegens de opinionvennootschap. De opinion zegt 
meestal niet dat de overeenkomst ook jegens de andere partijen daarbij afdwingbaar 
is.1182 Uitzonderingen komen voor. Zo is denkbaar dat de partijen bij een joint venture- 
overeenkomst geruststelling willen dat die overeenkomst over en weer afdwingbaar is. In 
dat geval zal de opinion in het algemeen zeggen dat “The Agreement is valid and binding 
on and enforceable against each party”.

720. Meervoudige rechtskeuze. De Rome I Verordening (art. 3 lid 1) laat toe dat partijen 
een rechtskeuze beperken tot een deel van hun overeenkomst. Zo kunnen zij, door dépe-
çage, hun overeenkomst ook deels aan een gekozen recht en deels aan een ander gekozen 
recht onderwerpen.1183 In dat geval zal ook de remedies opinion moeten worden gesplitst. 
Naast een Nederlandsrechtelijke remedies opinion over het deel van de overeenkomst 
dat is onderworpen aan Nederlands recht zal een buitenlandsrechtelijke remedies opi-
nion moeten worden opgenomen over het deel van de overeenkomst dat is onderworpen 
aan buitenlands recht; vgl. nr. 722 e.v. Vrij van complicaties is de dépeçage ondertussen 
niet.1184 Als deel A van de overeenkomst wordt beheerst door recht A en deel B van de over-
eenkomst door recht B, is vaak niet duidelijk welk recht van toepassing is op kwesties die 
gemeenschappelijk zijn aan de twee delen. Voorbeelden liggen voor het oprapen. Wordt de 
vraag of deel A en deel B geldig (“valid”) zijn, beheerst door het op elk deel toepasselijke 

1182 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 301, 362 en 257: “The opinion does not cover the obligations of 
the other party to the agreement and is based on the assumption, which need not be stated, that those 
obligations are binding on the other party.” In dezelfde zin Tribar 1998, § 2,3(a), en Legal Opinion 
Principles 1998, nr. III.D.

1183 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/773 en Strikwerda 2012/168, met verwerping van de tegen deze 
mogelijkheid wel geuite bezwaren.

1184 Ook Polak 1994. p. 25 wijst op de mogelijkheid van complicaties.
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recht? Het gevolg kan zijn dat door verschillen in de regelingen omtrent wilsgebreken in 
recht A en recht B het ene deel van de overeenkomst geldig is, maar het andere deel sneu-
velt. Of is op de geldigheidsvraag slechts één recht van toepassing (en zo ja, welk)? Moet 
een uitlegbepaling die in deel A is opgenomen, ook worden toegepast op de begrippen die 
zijn opgenomen in deel B? Als dat zo is, wat geldt dan als de uitlegbepaling onder recht B 
niet goed werkt? Als deel A een gedetailleerde regeling omtrent betalingen bevat en deel 
B niet, is op betalingen die krachtens deel B moeten geschieden dan die betalingsregeling 
van toepassing, of moet worden teruggevallen op aanvullend recht van recht B? Dit soort 
vragen kan deels door uitleg van de overeenkomst worden opgelost, maar vaak zal de 
rechter zelf een pad moeten kiezen. Omdat regels ontbreken, is onvoorspelbaar welke weg 
de rechter zal opgaan. De opiniongever doet er verstandig aan dit soort onzekerheden in 
een qualification aan te stippen.

721. Ontbreken uitdrukkelijke rechtskeuze. Als de overeenkomst waarop de opinion 
ziet, geen uitdrukkelijke rechtskeuze bevat, leidt dat tot hoofdbrekens.1185 De Rome I 
Verordening vergt niet dat een rechtskeuze uitdrukkelijk is. Voldoende is dat hij duide-
lijk blijkt uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval 
(art. 3 lid 1 Rome I Verordening).1186 Soms zal de overeenkomst waarop de opinion ziet, 
aanwijzingen bevatten dat partijen bedoeld hebben een rechtskeuze voor Nederlands 
recht te doen. Zo is denkbaar dat de overeenkomst verwijst naar Nederlandse wettelijke 
bepalingen – door die bepalingen wel of juist niet van toepassing te verklaren, of anders-
zins. Een forumkeuze voor de Nederlandse rechter kan een aanwijzing zijn, en soms de 
omstandigheid dat de overeenkomst in het Nederlands is gesteld.1187 Dergelijke aanwijzin-
gen kunnen de opiniongever tot de conclusie brengen dat, ondanks het ontbreken van een 
uitdrukkelijke rechtskeuze, uit de overeenkomst van een rechtskeuze voor Nederlands 
recht duidelijk blijkt. De opiniongever doet er echter wijs aan de onzekerheid waarmee 
zijn conclusie is omgeven, in de opinion tot uitdrukking te brengen, bijvoorbeeld door 
zijn conclusie te gieten in de vorm van een reasoned opinion (zie nr. 53 e.v.) of door een 
assumption op te nemen met de strekking dat uit de aanwijzingen van de rechtskeuze vol-
doende duidelijk blijkt; vgl. nr. 254. Als er onvoldoende aanwijzingen zijn waarop de opi-
niongever een conclusie kan baseren dat een rechtskeuze voor Nederlands recht is gedaan, 

1185 Als de opiniongever de overeenkomst waarop de opinion ziet, onder ogen krijgt voordat zij wordt gete-
kend, kan hij erop aandringen dat alsnog een rechtskeuze wordt opgenomen. In de praktijk leidt dat om 
moeilijk te doorgronden redenen echter niet altijd tot het gewenste resultaat. 

1186 Een dergelijke stilzwijgende rechtskeuze kan slechts met terughoudendheid worden aanvaard en wordt 
niet snel aangenomen; GS Verbintenissenrecht, art. 3 EVO, aant. 2.3.1. en Bertrams, in: GS Bijzondere 
overeenkomsten, EVO, aant. 31.3. Als een rechtskeuze – uitdrukkelijk of stilzwijgend – geheel ont-
breekt, moet het toepasselijk recht worden bepaald aan de hand van de overige verwijzingsregels van de 
Rome I Verordening.

1187 Vgl. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/773 e.v. Strikwerda 2012/168. Zie uitvoeriger, ook met meer 
mogelijke aanknopingspunten, Vonken, in: GS Verbintenissenrecht, art. 3 EVO, aant. 2.3.2. Zie over het 
meewegen van een (exclusieve) forumkeuze overweging (12) Rome I Verordening.
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moet hij terugvallen op de verwijzingsregels in de Rome I Verordening die bij gebreke van 
een rechtskeuze van toepassing zijn (zie in het bijzonder art. 4 Rome I Verordening). Die 
regels geven echter zelden voldoende houvast voor een solide conclusie. Vooral de regel 
dat de primaire verwijzingsregels toepassing missen als uit alle omstandigheden blijkt 
dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan het land 
waarnaar de primaire verwijzingsregel verwijst, compliceert de analyse. In dat geval geldt 
het recht van het andere land. Wat “alle omstandigheden” zijn, kan de opiniongever ech-
ter niet vaststellen; vgl. nr. 245. Een verstandig opiniongever zal de onzekerheid waar-
mee zijn conclusie is omgeven in de opinion tot uitdrukking brengen, bijvoorbeeld in een 
qualification.

7.3 De remedies opinion – buitenlands recht

722. Opinion:

The choice of [chosen foreign] law as the governing law of the Agreement is recognised.

Dutch law does not restrict the validity and binding effect on and enforceability 
against the Company of the Agreement.

Assumptions:

Each party other than the Company has validly entered into the Agreement.

When validly signed by all parties, the Agreement is valid and binding on and enfor-
ceable against each party under [chosen foreign] law by which it is expressed to be 
governed.

Qualifications:

The recognition of [chosen foreign] law as the governing law of the Agreement:
(a) (i) will not restrict the application of the overriding provisions of Dutch law; and
 (ii)  will not prevent effect being given to the overriding provisions of the law of 

a jurisdiction with which the situation has a close connection;
 (and for this purpose “overriding provisions” are provisions the respect for which 

is regarded as crucial by a jurisdiction for safeguarding its public interests to 
such an extent that they are applicable to any situation falling within their scope, 
 irrespective of the law otherwise applicable to an agreement);

(b) will not prevent the application of [chosen foreign] law being refused if it is mani-
festly incompatible with Dutch public policy (ordre public); and
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(c) will not prevent regard being had to the law of the jurisdiction in which perfor-
mance takes place in relation to the manner of performance and the steps to be 
taken in the event of defective performance.

Enforcement in the Netherlands of the Agreement is subject to Dutch rules of civil 
procedure.

Enforceability of the Agreement may be limited under the Sanction Act 1977 (Sanctie-
wet 1977) or otherwise by international sanctions.

723. Betekenis. De in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van 
een remedies opinion over een overeenkomst die wordt beheerst door een ander dan 
Nederlands recht. De opinion houdt in dat de rechtskeuze in die overeenkomst wordt 
erkend en dat er geen regels van Nederlands recht zijn, die de toepassing van het geko-
zen recht doorkruisen.1188 De opinionparagraaf kan op verschillende manieren worden 
geformuleerd. Voor zijn betekenis maakt dat geen verschil. Een opinion dat een buiten-
landsrechtelijke overeenkomst “valid and binding and enforceable” is, is te ontraden.

724. Terminologie (“remedies opinion”); beperking tot overeenkomsten. Een betere term 
voor remedies opinion is “enforceability opinion”. In dit boek wordt “remedies opinion” 
gebruikt om verwarring te voorkomen met de andere betekenissen die “enforceability 
opinion” in dit boek heeft; zie nr. 677. De opinion ziet alleen op buitenlandsrechtelijke 
overeenkomsten; zie nr. 672 e.v. “Overeenkomst” moet echter ruim worden opgevat. Het 
begrip ziet mede op contractuele verhoudingen als obligaties.1189

725. Betekenis: erkenning rechtskeuze. De opinionparagraaf gaat ervan uit dat de over-
eenkomst waarop de opinion ziet, een rechtskeuze bevat voor buitenlands recht; zie voor 
het geval een uitdrukkelijke rechtskeuze ontbreekt nr. 761. De opinion biedt de opinion-
ontvanger de geruststelling dat (a) naar Nederlands recht die rechtskeuze wordt erkend, 
en (b) die erkenning niet door Nederlands recht wordt doorkruist, een en ander behalve 
voor zover de qualifications iets anders zeggen. De opinionontvanger behoeft deze gerust-
stelling ten minste voor het geval hij nakoming van de overeenkomst bij de Nederlandse 
rechter wil afdwingen; vgl. nr. 313. Afdwinging van de overeenkomst zoals deze is bedoeld, 
dus overeenkomstig het gekozen recht, werkt slechts voor zover de Nederlandse rechter 
het gekozen recht toepast. Bij de geruststelling omtrent doorkruising van de erkenning 
van de rechtskeuze door Nederlands recht – de geruststelling onder (b) – kan de opinion-
ontvanger ook belang hebben als hij de overeenkomst waarop de opinion ziet, bij een bui-
tenlandse rechter wil afdwingen. Denkbaar is dat het internationaal privaatrecht van de 
buitenlandse rechter deze dwingt of toelaat het gekozen recht van de overeenkomst terzijde 

1188 Vgl. over het doel van de remedies in de Verenigde Staten noot 1088. 
1189 Vgl. noot 2.
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te stellen door voorrang te geven aan dwingende regels van Nederlands recht. De gerust-
stelling onder (b) en de daarbij behorende qualifications (zie nr. 746 e.v. en 753 e.v.) bieden 
de opinionontvanger zicht op de risico’s die hij op dit punt loopt.1190 De  geruststelling dat 
de rechtskeuze wordt erkend – de geruststelling onder (a) – is opgenomen in de eerste ali-
nea van de in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst (“The choice of [chosen foreign] 
law as the governing law of the Agreement is recognised.”), de geruststelling onder (b) 
dat Nederlands recht de toepassing van het gekozen recht niet doorkruist, in de tweede 
alinea (“Dutch law does not restrict the validity and binding effect on and enforceability 
against the Company of the Agreement.”). Zie over de betekenis van “valid and binding 
and enforceable” nr. 679.

726. Opinion wijkt voor andere enforceability opinions. Het is niet ongebruikelijk dat 
een opinion afzonderlijke enforceability opinions bevat over bepaalde onderdelen van 
de overeenkomst waarop de opinion ziet. Voor de onderdelen waarop de afzonderlijke 
enforce ability opinions zien, zetten zij de hier behandelde remedies opinion opzij; vgl. 
nr. 680. Zie over de verhouding tussen de remedies opinion en een no immunity opinion 
nr. 728.

727. Opinion ziet op gehele overeenkomst. Binnen de in nr. 726 bedoelde grens strekt de 
opinionparagraaf zich uit over de overeenkomst in haar geheel en alle onderdelen daar-
van, een en ander voor zover de overeenkomst uit de tekst daarvan blijkt; vgl. nr. 251 e.v. 
De opinionparagraaf ziet op onderdelen van de overeenkomst die verplichtingen van de 
opinionvennootschap inhouden, maar ook op onderdelen die niet als verplichting kun-
nen worden beschouwd. De opinionparagraaf strekt zich in beginsel niet uit over rechten 
die de opinionvennootschap aan de overeenkomst ontleent. De opiniongever hoeft aan 
de rechten van de opinionvennootschap alleen aandacht te besteden voor zover de onuit-
oefenbaarheid van een recht tot gevolg kan hebben dat een verplichting van de opinion-
vennootschap onafdwingbaar wordt. Zie over dit alles nr. 682.

1190 Worst, Or 2004, p. 303-304, betoogt dat een remedies opinion over een buitenlandsrechtelijke overeen-
komst misplaatst is als de overeenkomst voorziet in een exclusieve forumkeuze voor een buitenlandse 
rechter of een keuze voor arbitrage. Zijn gedachtegang is dat in dat geval de overeenkomst niet in 
Nederland kan worden afgedwongen, zodat een opinion omtrent de afdwingbaarheid niet kan worden 
gegeven. Die gedachtegang miskent dat de opinionontvanger ook in dat geval geruststelling zal willen 
ontvangen dat er geen regels van Nederlands recht zijn die bij afdwinging van de overeenkomst voor de 
gekozen rechter of het gekozen scheidsgerecht de toepassing van het gekozen buitenlandse recht kun-
nen doorkruisen. De gedachtegang miskent voorts dat de exclusiviteit van een forumkeuze niet abso-
luut is, als een forum is gekozen waarvan de beslissingen in Nederland niet worden erkend. Denk aan 
een forumkeuze voor een rechter in New York. Een dergelijke forumkeuze stelt de rechtsmacht van de 
Nederlandse rechter in beginsel terzijde (art. 8 lid 2 Rv). Dat beginsel wijkt echter als het gekozen forum 
heeft gesproken maar zijn beslissing in Nederland niet ten uitvoer kan worden gelegd (zie art. 431 lid 2 
Rv). Die tenuitvoerlegging vergt dat alsnog voor de Nederlandse rechter wordt geprocedeerd. Hoewel 
de Nederlandse rechter in beginsel de beslissing van het gekozen forum zal volgen, is voorstelbaar dat 
hij de afdwingbaarheid van de overeenkomst ten gronde onder de loep neemt; zie nr. 948. Ook voor dat 
geval heeft de opinionontvanger belang bij een remedies opinion.
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728. Opinion omvat deels no immunity opinion. Als een opiniongever een enforceability 
opinion in ruime zin geeft, liggen in de daarin opgenomen enforceability opinions de 
capacity opinions besloten waarop die enforceability opinions voortbouwden; zie nr. 39. 
Dat roept de vraag op of de remedies opinion – een enforceability opinion – voortbouwt 
op de no immunity opinion – een capacity opinion; zie nr. 1008. Uitgangspunt moet zijn 
dat de remedies opinion geeft voortbouwt op het eerste punt waarop de no immunity opi-
nion zich richt – de vraag of de opinionvennootschap immuniteit geniet. Als de remedies 
opinion is opgenomen in een enforceability opinion in ruime zin, houdt zij dus mede het 
oordeel in dat dergelijke immuniteit ontbreekt. Het ligt echter niet voor de hand de reme-
dies opinion zo breed uit te leggen dat daarin een opinion besloten ligt over het tweede 
punt waarop de no immunity opinion zich richt – de vraag of op de goederen van de opi-
nionvennootschap vrijelijk verhaal kan worden genomen. Zie nader nr. 683.1191

729. Overlap met andere capacity en diligence opinions. Zie over de vraag in hoeverre de 
remedies opinion capacity opinions en diligence opinions omvat nr. 38 e.v.

730. Alternatieve formuleringen. De opinionparagraaf kan op verschillende manieren 
worden geformuleerd. Sommige opinionontvangers verlangen dat de paragraaf zegt dat 
de rechtskeuze in de overeenkomst waarop de opinion ziet, “wil be recognised by the 
Dutch courts”. Een dergelijke formulering is minder gelukkig; zie nr. 266. Naar de drie-
eenheid “validity and binding effect and enforceability” kan op verschillende manieren 
worden verwezen; vgl. nr.  679. Sommige opinionontvangers vragen erom aan de drie- 
eenheid “legality” toe te voegen. Die toevoeging ligt niet voor de hand; vgl. nr. 685. Een 
meer traditionele formulering voor de tweede alinea van de in nr. 722 onder “Opinion” 
opgenomen tekst is dat de afdwingbaarheid van “the Company’s obligations” onder de 
overeenkomst niet door Nederlands recht wordt geraakt. Die formulering is minder 
gelukkig; vgl. opnieuw nr. 685.

731. Opinion dat “Agreement is valid and binding and enforceable”. Sommige opinion-
gevers nemen in plaats van de tweede alinea van de in nr. 722 onder “Opinion” opgeno-
men tekst (“Dutch law does not restrict [...]”) een opinion op langs de lijnen dat “Under 
Dutch law, the Agreement is valid and binding on and enforceable against the Company”. 
De vraag of een buitenlandsrechtelijke overeenkomst afdwingbaar is – “valid and binding 

1191 Met deze uitleg heeft de vraag of in een remedies opinion over een overeenkomst naar buitenlands recht 
een no immunity besloten ligt, heeft weinig praktisch belang. Een procedure over een dergelijke over-
eenkomst zal in het algemeen gevoerd worden voor de in de overeenkomst gekozen rechter (als niet is 
gekozen voor arbitrage). De vraag of de opinionvennootschap immuniteit geniet, komt dan aan de orde 
bij de vraag of de forumkeuze voor die rechter geldig is. Daarover zal een afzonderlijke opinion worden 
gegeven, die in zoverre de remedies opinion opzijzet; zie nr. 726 en ook nr. 901. De vraag is daarmee 
alleen van belang voor het geval over de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding buiten Nederland 
bij een andere dan de gekozen rechter zou worden geprocedeerd. In een procedure voor de Nederlandse 
rechter geniet een Nederlandse opinionvennootschap nooit immuniteit; zie nr. 1010.
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and enforceable” – is echter niet een vraag van Nederlands recht. Wordt een overeenkomst 
beheerst door buitenlands recht, dan wordt haar afdwingbaarheid in beginsel uitsluitend 
door dat recht bepaald.1192, 1193 Nederlands recht speelt, als uitzondering op het beginsel, 
in het algemeen alleen een rol waar Nederlands bijzonder dwingend recht om voorrang 
op het toepasselijke buitenlandse recht vraagt; zie nr. 733 e.v. Tegen deze achtergrond rijst 
de vraag hoe een opinion dat een buitenlandsrechtelijke overeenkomst waarop de opi-
nion ziet, naar Nederlands recht afdwingbaar is, moet worden begrepen.1194 Een eerste 
mogelijke uitleg is dat de rechtskeuze in de overeenkomst waarop de opinion ziet, naar 
Nederlands recht wordt erkend. In die uitleg zegt de opinion echter niet meer dan al in 
de eerste alinea van de in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst staat.1195 Een tweede 
mogelijke uitleg is dat de overeenkomst afdwingbaar zou zijn, als zij niet door buiten-
lands maar door Nederlands recht werd beheerst.1196 Een dergelijke uitleg stuit echter op 
bezwaren. Een buitenlandsrechtelijke overeenkomst zal nogal eens onderdelen bevatten 
die onder Nederlands recht geen duidelijke betekenis hebben, of niet goed werken. Denk 
aan een bepaling waarbij een trust wordt ingesteld, of een bepaling die verwijst naar een 
buitenlandse wettelijke bepaling. Voor zover de overeenkomst, beheerst door Nederlands 
recht, niet werkt, is de opinion in deze uitleg onjuist. De opinionontvanger is met de opi-
nion in deze uitleg ondertussen niet geholpen. Voor zover de overeenkomst, beheerst door 
Nederlands recht, wel werkt, is niet gezegd dat die werking dezelfde is als de werking 
onder het gekozen buitenlands recht van de overeenkomst. Nederlandsrechtelijke regels 
– in het bijzonder de eisen van redelijkheid en billijkheid; zie nr. 704 maar ook nr. 703 – 
kunnen roet in het eten gooien. Het is echter de werking van de overeenkomst die de 
opinionontvanger bevestigd wil zien; vgl. nr. 725. Een meer voor de hand liggende derde 
uitleg van de opinion is dat Nederlands recht de afdwingbaarheid van de overeenkomst 
niet doorkruist. Zo beschouwd zegt de opinion niets anders dan in de tweede alinea van 

1192 De afdwingbaarheid van een buitenlandsrechtelijke overeenkomst in Nederland wordt in zoverre door 
Nederlands recht beheerst, dat rechtsvorderingen tot nakoming van de overeenkomst worden beheerst 
door Nederlands recht; Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/671.

1193 Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 177, suggereren als tekst voor de remedies opinion: “The govern-
ing-law clause, subjecting the [Agreement] to [foreign] law, is valid under Dutch law”. Ook de geldig-
heid van de rechtskeuze in een overeenkomst wordt echter beheerst door het gekozen recht (art. 10 lid 1 
Rome I Verordening). Ryan, in: Sterba, p. 11-68, stelt dat “a New York lawyer could not, in accordance 
with customary practice, render a remedies opinion covering an agreement governed by foreign law.”

1194 Zie ook Worst, Or 2004, p. 305.
1195 Zie over deze uitleg Nijnens 1996, p. 90-91. Nijnens benadert de kwestie van de andere kant. Hij stelt 

de opinion dat de overeenkomst waarop de opinion ziet “valid and binding and enforceable” is voorop. 
Aan die opinion geeft hij de beperkte uitleg dat de rechtskeuze in de overeenkomst wordt erkend. 
Vervolgens onderkent hij dat over die rechtskeuze ook wel een afzonderlijke opinion wordt gegeven. 
Die opinion is in zijn optiek overbodig. In de hedendaagse opinionpraktijk wordt een opinion dat de 
rechtskeuze in de overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt erkend, nagenoeg altijd opgenomen.

1196 Vgl. over de ene en de andere uitleg Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, §9.12.3.4.
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de in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst is opgeschreven. Omdat anders dan de 
hier bedoelde opinion die alinea zegt wat wordt bedoeld, verdient zij de voorkeur.1197, 1198

732. Opinion strekt zich uit over verbintenisrechtelijke en niet- verbintenisrechtelijke 
kwesties. De overeenkomst waarop een opinion ziet, bevat doorgaans verbintenis-
rechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke onderdelen. De opinionparagraaf ziet op beide. 
Voor zover de opinionparagraaf ziet op verbintenisrechtelijke onderdelen, wordt de in de 
overeenkomst opgenomen rechtskeuze voor buitenlands recht binnen de grenzen van de 
Rome I Verordening erkend.

733. Verbintenisrechtelijke en niet-verbintenisrechtelijke kwesties. In de meeste gevallen 
is de overeenkomst waarop de opinion ziet, een verbintenisrechtelijke overeenkomst, 
bijvoorbeeld een kredietovereenkomst. Krachtens de Rome I Verordening (art.  3 lid 1) 
wordt, voor zover een overeenkomst verbintenisrechtelijk is, die overeenkomst beheerst 
door het door de partijen gekozen recht.1199 In de praktijk stoelt de opinionparagraaf dan 
ook op een in de betrokken overeenkomst opgenomen rechtskeuze. Overeenkomsten zon-
der rechtskeuze komen in de opinionpraktijk zelden voor; zie echter nr. 761. Het gekozen 
recht beheerst het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst (art.  10 lid 1 Rome I 
Verordening) (en de gevolgen van de nietigheid van de overeenkomst (art. 12 lid 1 onder e) 
en voorts in het bijzonder de uitleg van de overeenkomst, de nakoming ervan, de gevolgen 
van tekortkomingen in de nakoming en de wijze waarop de verbintenissen tenietgaan 
(met inbegrip van hun verjaring) (art. 12 lid 1 onder a-d)).1200 Met de geldigheid van de 
overeenkomst beheerst het gekozen recht ook haar afdwingbaarheid – enforceability – 
in zoverre dat de overeenkomst bepaalt welke afdwingbare rechten de wederpartij van 
de opinionvennootschap aan de overeenkomst ontleent. Nederlands recht bepaalt echter 

1197 Worst, Or 2004, p. 305-306, verdedigt dat over een buitenlandsrechtelijke overeenkomst een opinion 
kan worden gegeven dat zij “is enforceable in the Netherlands”. Dat is juist als “enforceable” niet meer 
betekent dan “in rechte afdwingbaar” (en dus niet ook “geldig” of “bindend”; vgl. nr. 679). Nakoming 
van een buitenlandsrechtelijke overeenkomst kan, mits de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft, bij 
de Nederlandse rechter worden afgedwongen. Rechtsvorderingen tot nakoming worden beheerst door 
Nederlands recht; vgl. noot 1192. Voorwaarde is dat de overeenkomst afdwingbaar is naar het recht 
daarop toepasselijke buitenlandse recht. Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 946-947, verzet zich tegen 
het opnemen van een opinion omtrent de “validity and binding effect and enforceability” van een bui-
tenlandsrechtelijke overeenkomst.

1198 In de Amerikaanse opinionpraktijk is een “as if” opinion, die zegt dat de overeenkomst waarop de 
opinion ziet afdwingbaar zou zijn, als zij niet werd beheerst door het gekozen maar door het andere 
recht van de opiniongever, niet ongebruikelijk; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 347-349, en Tribar 
1998, § 4.6. In de internationale opinionpraktijk is een dergelijke opinion echter misplaatst; vgl. Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 348, noot 18: “As a general rule, “as if” opinions are not wel-suited for 
cross-border transactions because of the difficulty of fitting provisions drafted under one legal systems 
into the often different terms and concepts of another legal system.” In dezelfde zin Gruson, Hutter & 
Kutschera 2003, p. 168.

1199 Vgl. noot 1103.
1200 Vgl. noot 1104
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hoe de afdwinging in Nederland vorm krijgt. Vgl. ook de Rome I Verordening (art. 12 
lid 2), die ertoe verplicht dat ten aanzien van de wijze van nakoming en bij een tekort-
koming te nemen maatregelen, rekening wordt gehouden met het recht van de plaats waar 
de overeenkomst wordt nagekomen. Omdat de Nederlandse rechter in beginsel verplicht 
is een schuldenaar desgevorderd te veroordelen datgene te doen (of te laten) waartoe hij 
zich verplicht heeft (art. 3:296 BW), heeft de toepasselijkheid van Nederlands recht op de 
afdwingbaarheid van de overeenkomst in de praktijk nauwelijks gevolgen.1201

734. Uitzonderingen erkenning rechtskeuze. De erkenning van de rechtskeuze in de over-
eenkomst waarop de opinion ziet, is niet absoluut. Krachtens de Rome I Verordening 
kan of moet in zeven gevallen voorrang worden gegeven aan een ander dan het gekozen 
recht. In de eerste plaats moet de Nederlandse rechter voorrang geven aan bepalingen van 
Nederlands bijzonder dwingend recht (art. 9 lid 2 Rome I Verordening).1202 In de tweede 
plaats mag de rechter voorrang geven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht van 
het land waar de overeenkomst moet worden nagekomen of is nagekomen, voor zover 
die bepalingen de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken (art. 9 lid 3 
Rome  I Verordening). Zie over het begrip “bepalingen van bijzonder dwingend recht” 
nr. 689 en nr. 702. In de derde plaats mag de Nederlandse rechter de toepassing van het 
gekozen recht achterwege laten, als die toepassing kennelijk onverenigbaar is met de 
Nederlandse openbare orde (art.  21 Rome I Verordening). Een in de opinionpraktijk 
levend voorbeeld van een overeenkomst die in strijd komt met de Nederlandse openbare 
orde is niet eenvoudig te bedenken.1203, 1204 In de vierde plaats moet de rechter ten aanzien 
van de wijze van nakoming en de bij tekortkomingen te nemen maatregelen, rekening 
houden met het recht van het land waar de overeenkomst wordt nagekomen (art. 12 lid 2 
Rome I Verordening; vgl. ook de uiteenzetting omtrent afdwingbaarheid – enforceability 

1201 Voor zover de overeenkomst niet strijd met Nederlands bijzonder dwingend recht; zie nr. 734. Bijzonder 
dwingend recht zal echter nagenoeg altijd ingrijpen in de geldigheid van de overeenkomst. Staat die 
eenmaal vast, dan is in de opinionpraktijk moeilijk voorstelbaar dat die geldige overeenkomst niet ook 
afdwingbaar is.

1202 Art. 9 lid 2 Rome I Verordening laat toe dat de Nederlandse rechter Nederlands bijzonder dwingend 
recht toepast, maar lijkt hem daartoe niet te verplichten. Dat de Nederlandse rechter Nederlands bij-
zonder dwingend recht móet toepassen, volgt echter uit art. 10:7 lid 2 BW. 

1203 “Openbare orde” is een eng begrip. Het omvat alleen fundamentele waarden van de Nederlandse rechts-
orde. Het begrip is in het internationaal privaatrecht enger dan in het Nederlandse interne recht. Een 
buitenlandse rechtsregel kan naar zijn inhoud in strijd komen met een dergelijke fundamentele waarde. 
Een buitenlandse rechtsregel kan ook, hoewel niet naar zijn inhoud in strijd met een fundamentele 
waarde, bij toepassing in Nederland over een dergelijke fundamentele waarde struikelen. Of dat het 
geval is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zie Asser/Vonken 10-I 2013/395 e.v. 
en Strikwerda 2012/64.

1204 Waar de Rome I Verordening van toepassing is, mag een buitenlandse rechter eveneens voorrang 
geven aan bepalingen van zijn eigen bijzonder dwingend recht, en het gekozen recht terzijde laten waar 
het kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde van zijn eigen land (art.  9 lid 2 en 21 Rome I 
Verordening). Wat buitenlands recht inhoudt, en daarmee wat een buitenlandse rechter doet, hoeft de 
opiniongever echter niet na te gaan; zie nr. 253.

Over opinions.indd   391 17-5-2016   15:01:41



Over opinions

392

– in nr. 733). In de vijfde plaats vraagt, als ten tijde dat de overeenkomst werd gesloten 
buiten de rechtskeuze alle aanknopingspunten voor het toepasselijke recht zich bevinden 
in een ander land dan het land van het gekozen recht, het dwingend recht van dat land 
om voorrang (art. 3 lid 3 Rome I Verordening). Deze inbreuk op het gekozen recht kan 
in de praktijk uitsluitend van belang zijn, als alle partijen bij de overeenkomst waarop de 
opinion ziet, Nederlands zijn. In dat geval is denkbaar dat alle aanknopingspunten zich in 
Nederland bevinden. Waar alle aanknopingspunten zich bevinden, is moeilijk te bepalen. 
“Aanknopingspunt” is niet een vastomlijnd begrip, zodat niet goed valt te voorspellen wat 
de rechter als aanknopingspunt zal beschouwen.1205 Als de overeenkomst waarop de opi-
nion ziet, ook buitenlandse partijen kent, zijn er in de praktijk echter altijd aanknopings-
punten in ten minste twee landen: Nederland als het land van de opinionvennootschap en 
een ander land als het land waar de wederpartij van de opinionvennootschap haar gewone 
verblijfplaats heeft.1206 In de zesde plaats moet, als de overeenkomst kiest voor een recht 
van een land buiten de Europese Unie en ten tijde dat de overeenkomst wordt aangegaan 
alle overige aanknopingspunten zich in de EU bevinden, toepassing worden gegeven aan 
dwingend gemeenschapsrecht (art. 3 lid 4 Rome I Verordening).1207 Deze uitzondering kan 
slechts van belang zijn als alle partijen bij de overeenkomst waarop de opinion ziet, hun 
gewone verblijfplaats hebben in de EU. Als dat niet zo is, is de verblijfplaats van de partij 
buiten de EU een aanknopingspunt.1208 In de zevende plaats legt de Rome I Verordening 
de vrijheid van rechtskeuze voor bepaalde overeenkomsten aan banden (art. 5 lid 2 Rome I 
Verordening (overeenkomst tot passagiersvervoer); art. 6 leden 2 en 4 (consumentenover-
eenkomst); art. 7 leden 3-6 (verzekering anders dan van “grote risico’s”); art. 8 (arbeids-
overeenkomst)). De betrokken overeenkomsten zijn in de praktijk echter zelden of nooit 
het onderwerp van een opinion.

735. Verwijzingsregel voor wijzigingsovereenkomsten. De Rome I Verordening is van toe-
passing op overeenkomsten die zijn gesloten op of na 17 december 2009 (art. 28 Rome I 
Verordening).1209 Voor voordien gesloten overeenkomsten geldt het EVO (vgl. art.  24 

1205 Wat aanknopingspunten zijn, is omstreden. Er zijn twee leren: de feitelijk-geografische en de juridi-
sche. Onder de feitelijk-geografische leer zijn feitelijk-geografische elementen van de overeenkomst 
aanknopingspunten, onder de juridische leer zijn dat de toepassingsaanspraken van mogelijk toepas-
selijke rechtstelsels. De feitelijk-geografische leer lijkt de heersende te zijn; Strikwerda 2012/34 en GS 
Verbintenissenrecht, art. 1 EVO, aant. 2, en art. 3 EVO, aant. 5.2. Meer genuanceerd Asser/Vonken 10-I 
2013/180 e.v. en Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/751 e.v.

1206 Zie over de vraag waar een partij haar gewone verblijfplaats heeft, art. 19 Rome I Verordening. De natio-
naliteit van een buitenlandse partij is vermoedelijk een onvoldoende aanknopingspunt om de overeen-
komst buiten het bereik van art. 3 lid 3 Rome I Verordening te brengen; vgl. GS Verbintenissenrecht, 
art. 1 EVO, aant. 2 en art. 3 EVO, aant. 5.2.

1207 Hoewel de Rome I Verordening niet van toepassing is in Denemarken (zie nr. 80), is de Europese Unie 
voor het doel van art. 3 lid 4 Rome I Verordening inclusief Denemarken; zie art. 3 lid 4 jo. art. 1 lid 4 
Rome I Verordening.

1208 Vgl. noot 1205. 
1209 Zie noot 1110.
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lid 1 Rome I Verordening). Zie over de vraag hoe de grens tussen de toepasselijkheid van 
de Rome I Verordening en het EVO moet worden getrokken als een overeenkomst vóór 
17 december 2009 is gesloten maar op of na die datum is gewijzigd, nr. 690.

736. Toepasselijk recht op niet-verbintenisrechtelijke kwesties. Voor zover de opinion-
paragraaf ziet op niet-verbintenisrechtelijke onderdelen, moet aan de hand van de toe-
passelijke internationaalrechtelijke verwijzingsregel worden vastgesteld welk recht het 
betrokken onderdeel beheerst.

737. Toepasselijke verwijzingsregels. Naast verbintenisrechtelijke onderdelen bevat 
een overeenkomst meestal niet-verbintenisrechtelijke regelingen. Aan de vraag of niet- 
verbintenisrechtelijke regelingen afdwingbaar zijn, gaat de vraag vooraf naar welk recht 
dat moet worden beoordeeld. De Rome I Verordening is niet van toepassing. Voor zover 
geen andere supranationale regeling van toepassing is, moet Nederlands commuun inter-
nationaal privaatrecht uitkomst brengen.

738. Door Rome I Verordening uitgesloten onderwerpen: forumkeuze en keuze voor 
arbitrage, vennootschaps- en rechtspersonenrecht, trustrecht en bewijs- en procesrecht. 
Sommige kwesties sluit de Rome I Verordening (art. 1 leden 2 en 3) met zoveel woorden 
uit van haar toepassingsgebied. Voor de opinionpraktijk zijn van belang de uitsluitin-
gen van (a) forumkeuze- en arbitrageregelingen (art. 1 lid 2 aanhef en onder e) Rome I 
Verordening), (b) vennootschaps- en rechtspersonenrecht (art. 1 lid 2 aanhef en onder f)), 
(c) trustrecht (art. 1 lid 2 aanhef en onder h)), en (d) bewijs- en procesrecht, met uitzonde-
ring van regels omtrent wettelijke vermoedens en bewijslastverdeling en, binnen grenzen, 
regels omtrent toelaatbaarheid van bewijsmiddelen (art. 1 lid 3 jo. 18). Een buitenlands-
rechtelijke overeenkomst bevat doorgaans een forumkeuze voor de rechter van het land 
van het toepasselijke buitenlandse recht (vgl. nr. 313), of een keuze voor arbitrage in dat 
buitenland – de uitsluiting onder (a)); zie over het daarop toepasselijke recht nr. 905 e.v. 
en 990. In de praktijk wordt over de forumkeuze of de keuze voor arbitrage doorgaans een 
afzonderlijke opinion opgenomen – een jurisdiction opinion of een arbitration opinion. 
De remedies opinion strekt zich dan daarover niet uit; zie nr. 726. Dat vennootschaps- en 
rechtspersonenrecht – de uitsluiting onder (b) – mede bepaalt of de overeenkomst waarop 
de opinion ziet, “valid” is, is voor de remedies opinion zonder belang; zie nr.  741 e.v. 
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht kunnen wel van invloed zijn op het antwoord op 
de vraag of de overeenkomst waarop de opinion ziet “binding” is. Kwesties van dergelijk 
recht worden beheerst door het recht van de plaats waar de vennootschap of rechtspersoon 
ten tijde van de oprichting zijn zetel of, bij gebreke daarvan, zijn centrum van optreden 
naar buiten, heeft (art. 10:118 BW). Vennootschapsrecht kan bijvoorbeeld van invloed zijn 
als de overeenkomst waarop de opinion ziet, een aandeelhoudersovereenkomst is, die de 
verhoudingen tussen aandeelhouders in een vennootschap regelt, of tussen die aandeel-
houders en (het bestuur van) de betrokken vennootschap. Vennootschapsrecht is ook van 
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toepassing als de overeenkomst waarop de opinion ziet, voorziet in de oprichting van een 
personenvennootschap.1210 Denk aan een general of limited partnership. Trusts – de uit-
sluiting onder (c) – worden naar Nederlands recht in elk geval erkend voor zover het Haags 
Trustverdrag daartoe verplicht.1211 Het Trustverdrag (art. 11) verplicht tot erkenning van 
trusts die in overeenstemming met het verdrag zijn opgericht. Het Trustverdrag is slechts 
van toepassing op trusts die door een wilsuiting in het leven zijn geroepen en waarvan 
blijkt bij geschrift (art. 3 Trustverdrag). Aan die eisen is in de opinionpraktijk doorgaans 
voldaan.1212 De regeling omtrent toepasselijkheid en erkenning in het Trustverdrag bevat 
echter uitzonderingen.1213 Voor een antwoord op de vraag welk recht van toepassing is op 
vragen van bewijsrecht – de eerste uitsluiting onder (d) – moet worden onderscheiden tus-
sen materieel en formeel bewijsrecht. Zie over dat onderscheid nr. 693. Vragen van mate-
rieel bewijsrecht worden beheerst door het recht van de overeenkomst waarop de opinion 
ziet. Vragen van formeel bewijsrecht worden evenals andere vragen van procesrecht – de 
tweede uitsluiting onder (d) – beheerst door Nederlands recht (art. 10:3 BW).1214

739. Vertegenwoordiging. De Rome I Verordening (art. 1 lid 2 aanhef en onder g)) zondert 
van haar toepassingsbereik uit de vraag of een vertegenwoordiger de vertegenwoordigde 
kan binden. Die uitzondering is voor de opinionparagraaf zonder belang; zie nr. 694.

740. Andere kwesties buiten de Rome I Verordening: onrechtmatige daad; meeste goederen-
rechtelijke kwesties; achterstelling. Naast kwesties die buiten het toepassingsbereik van de 
Rome I Verordening blijven omdat de verordening dat bepaalt, zijn er kwesties die niet of 
niet volledig onder dat toepassingsbereik vallen naar de aard van de verordening als rege-
ling die ziet op verbintenissen uit overeenkomst. In de praktijk vragen in het bijzonder 
aandacht regelingen omtrent (a) het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen 
(waaronder onrechtmatige daad), (b) overdracht van rechten, en verplichtingen, (c) vesti-
ging van zekerheid en andere goederenrechtelijke kwesties, en (d) omtrent achterstelling. 
Zie daarover nr. 695, dat van overeenkomstige toepassing is.

741. Geldigheidsvereisten overeenkomst. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan 
vanuit Nederlandsrechtelijke optiek slechts afdwingbaar zijn als zij (a) door de partijen 

1210 Vgl. noten 1115 en 1116.
1211 Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts. Nederland is 

partij bij het verdrag.
1212 Voor “wilsuiting” kan beter worden gelezen “rechtshandeling”; Koppenol-Laforce, in T&C Vermogens-

recht, art. 3 Haags Trustverdrag, aant. 2.
1213 Voor de opinionpraktijk zijn vooral van belang de uitzonderingen in art. 5 (geen toepassing als het 

toepasselijke recht de trust niet kent, 12 (geen inschrijving in een register van goederen als inschrijving 
onverenigbaar is met het recht van het register) en 13 (geen erkenning als de trust nauwer verbonden is 
met een land dat de trust niet kent), 15 en 16 (voorrang voor regels van bijzonder dwingend en bepaald 
ander dwingend recht) en 18 (voorrang voor de openbare orde).

1214 Zie noot 1118.
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geldig is aangegaan, en (b) naar het op de overeenkomst toepasselijke recht afdwingbaar 
is. Dat de partijen bij de overeenkomst deze geldig zijn aangegaan, ligt besloten in de 
capacity opinions (voor zover die zijn opgenomen) of wordt door de opiniongever veron-
dersteld. Dat de overeenkomst naar het daarop toepasselijke recht afdwingbaar is, zal de 
opiniongever in een assumption veronderstellen.

742. Geldig aangaan door partijen. Als de opinion capacity opinions bevat, ligt daarin 
besloten dat de opinionvennootschap de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig 
is aangegaan. Zie voor een assumption dat de wederpartij van de opinionvennootschap 
de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan, de eerste alinea van de in 
nr. 722 onder “Assumptions” opgenomen tekst (“The Agreement is within the capacity 
and powers of […]”). Vgl. over de noodzaak van die assumption en de tekst ervan nr. 697.

743. Geldig aangaan bij ontbreken capacity opinions. Het komt voor dat de opiniongever 
geen capacity opinions geeft. Dat kan het geval zijn als er meer opiniongevers zijn en de 
verschillende opinions tussen hen zijn verdeeld; zie nr. 319. In dergelijke gevallen moet 
de opiniongever mede veronderstellen dat ook de opinionvennootschap de overeenkomst 
waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan. De assumption in de eerste alinea van de in 
nr. 722 onder “Assumptions” opgenomen tekst wordt dan kortweg:

Each party has validly entered into the Agreement.

De assumption weglaten is in dit geval te ontraden. Als de assumption ontbreekt, kan de 
suggestie worden gewekt dat in de remedies opinion een opinion besloten ligt dat de opi-
nionvennootschap de overeenkomst waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan. Hoewel 
uit de opzet van de verschillende opinions kan blijken dat dat niet is bedoeld, doet de 
opiniongever er wijs aan over die bedoeling geen misverstand te laten bestaan; vgl. nr. 40.

744. Afdwingbaarheid overeenkomst. De overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt in 
beginsel beheerst door het in de overeenkomst gekozen recht; zie nr.  733 (en voor uit-
zonderingen nr. 734 en 736 e.v.). Zie voor een assumption dat de overeenkomst naar dat 
gekozen recht afdwingbaar is, de tweede alinea van de in nr. 722 onder “Assumptions” 
opgenomen tekst (“When validly signed by all parties, […]”). Dat de opiniongever veron-
derstelt dat de overeenkomst naar haar gekozen recht afdwingbaar is, is vanzelfsprekend. 
Van dat – buitenlandse – recht heeft de opiniongever geen verstand. Zo beschouwd kan de 
assumption ook achterwege worden gelaten.1215, 1216

1215 Zij is dan een implied assumption.
1216 Vgl. over de assumption Nijnens 1996, p. 64, en Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945.
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745. Assumption over geldigheid overeenkomst onder ander dan het gekozen recht. 
Sommige opiniongevers nemen in hun opinion een assumption op met de strekking 
dat “the Agreement is valid and binding and enforceable under any applicable law other 
than Dutch law”. Een dergelijke assumption is ongelukkig. Als een assumption onjuist is, 
draagt de opinionontvanger daarvan het risico; zie nr. 458. Zicht op de omvang van dat 
risico vergt dat de opiniongever onderzoek kan doen naar de juistheid van de assump-
tion; vgl. nr. 280. Een verwijzing naar “any applicable law” is echter zo vaag dat zij geen 
basis biedt voor gericht onderzoek. Voor zover de overeenkomst waarop de opinion ziet, 
verbintenisrechtelijk is, kan haar afdwingbaarheid door een ander dan het gekozen recht 
alleen worden geraakt in de beperkte gevallen waarin de Rome I Verordening dat toelaat; 
zie nr. 734. Daarop wijst de eerste alinea van de in nr. 722 onder “Qualifications” bedoelde 
tekst; zie nr. 747. Voor zover de overeenkomst niet verbintenisrechtelijk is, behoort op de 
mogelijke toepasselijkheid van ander recht in een afzonderlijke qualification te worden 
gewezen; zie nr. 736 e.v. en 755. Hoewel die qualifications ook niet vrij van onzekerheden 
zijn – in het bijzonder is niet zonder meer duidelijk met welk land of welke landen het 
geval “nauw verbonden” is – geven zij aan het onderzoek van de opinionontvanger wel 
meer richting. Als de qualifications worden opgenomen, is een assumption over de gevol-
gen van ander mogelijk toepasselijk buitenlands recht bovendien overbodig.

746. Onderzoek. Om de remedies opinion te kunnen geven, moet de opiniongever de 
overeenkomst waarop de opinion ziet, bestuderen. Als de rechtskeuze in de overeenkomst 
naar het gekozen recht geldig is, wordt hij naar Nederlands recht in beginsel erkend. De 
afdwingbaarheid kan worden beperkt waar dwingende regels van een ander recht om 
voorrang vragen. Afdwinging van de overeenkomst bij de Nederlandse rechter zal moe-
ten geschieden met inachtneming van Nederlands burgerlijk procesrecht. Internationale 
sancties kunnen aan afdwinging in de weg staan. Over al deze onderwerpen zal de opi-
niongever een qualification opnemen. Strikt noodzakelijk is dat niet. De afdwingbaar-
heid komt op de tocht te staan als de opinionvennootschap failliet gaat, in surseance van 
betaling raakt of over haar de noodregeling wordt uitgesproken. Dat wordt afgedekt door 
de bankruptcy qualification. Een redelijkheid-en-billijkheid qualification is misplaatst. 
Hetzelfde geldt voor een qualification over “specific performance and injunction”.

747. Beperking afdwingbaarheid door ander dan het gekozen recht. De toepassing van het 
gekozen recht van de overeenkomst kan terzijde worden gesteld waar, in overeenstemming 
met de Rome I Verordening, regels van een ander dan het gekozen recht om voorrang 
vragen; zie nr. 734. De opiniongever zal daarop in een qualification wijzen.1217 Een voor-
beeld is opgenomen in de eerste alinea (tot en met onderdeel (c)) van de in nr. 722 onder 
“Qualifications” opgenomen tekst (“The recognition of [chosen foreign] law […]”). De 
verwijzingen in onderdeel (a)(i) naar Nederlands bijzonder dwingend recht – “overriding 

1217 Aldus ook Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 945.
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provisions of Dutch law” – en in onderdeel (b) naar de Nederlandse openbare orde kunnen 
ook worden weggelaten. In de opinion dat “Dutch law does not restrict the validity and 
binding effect on and enforceability against the Company of the Agreement” (de tweede 
alinea van de in nr. 722 onder “Opinion” opgenomen tekst) ligt besloten dat Nederlands 
bijzonder dwingend recht en de Nederlandse openbare orde de toepassing van het gekozen 
recht van de overeenkomst niet doorkruisen.1218 Dat is alleen anders daar waar een meer 
specifieke qualification iets anders zegt; vgl. nr. 748 e.v. en 753 e.v. Dat een overeenkomst 
in strijd komt met de Nederlandse openbare orde is onwaarschijnlijk; vgl. nr. 734.1219, 1220 
Zie over strijd met Nederlands bijzonder dwingend recht nr. 756 e.v. De tekst in onderdeel 
(a)(ii) verwijst niet slechts naar bepalingen van bijzonder dwingend recht die de nakoming 
onwettig maken naar het recht van het land waar nakoming geschiedt of moet geschieden 
(art. 9 lid 3 Rome I Verordening), maar naar bepalingen van dwingend recht van een land 
waarmee het geval nauw verbonden is. Hij is daarmee ruimer dan de Rome I Verordening 
eist; zie nr. 702. De tekst in de eerste alinea van de in nr. 722 onder “Qualifications” opge-
nomen tekst wijst niet op de mogelijkheid dat voorrang moet worden gegeven aan dwin-
gend recht van het land waar alle aanknopingspunten van het geval zich bevinden, of 
aan dwingend gemeenschapsrecht als is gekozen voor een niet-Europees recht terwijl alle 
aanknopingspunten zich in de Europese Unie bevinden (zie de in de vijfde en zesde plaats 
in nr. 734 genoemde gevallen). Zo nodig moet de qualification op deze punten worden 
uitgebreid.

748. Toepasselijkheid Nederlands burgerlijk procesrecht. Als nakoming van de overeen-
komst waarop de opinion ziet, bij de Nederlandse rechter moet worden afgedwongen, 
zal dat moeten gebeuren met inachtneming van Nederlands burgerlijk procesrecht. De 
opiniongever kan op de toepasselijkheid van het procesrecht in een qualification wij-
zen; zie de voorlaatste alinea van de in nr. 722 onder “Qualifications” opgenomen tekst 
(“Enforcement in the Netherlands of the Agreement […].”). De qualification kan echter 
ook worden weggelaten; vgl. nr. 708.1221

1218 Vgl. Nijnens 1996, p. 94. 
1219 De opiniongever moet de vraag of de overeenkomst waarop de opinion ziet, in strijd is met de openbare 

orde vanzelfsprekend wel onder ogen zien. In gelijke zin voor Amerikaansrechtelijke opinions Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 351.

1220 Van Schilfgaarde, WPNR 2014, p. 946, betoogt dat een opinion dat Nederlands bijzonder dwingend 
recht en de Nederlandse openbare orde de toepassing van het gekozen recht van de overeenkomst niet 
doorkruisen, niet kan worden gegeven, mede omdat de opiniongever “slechts beperkt in staat is om te 
begrijpen wat de inhoud van de overeenkomsten is waar de opinie over gaat”; zie over die complicatie 
echter nr.  252. In dezelfde richting voor Engelsrechtelijke opinions London Report 2011, § 57: “An 
 opinion provider may sometimes be asked to opine on whether any provision of the relevant documents 
is contrary to English public policy. Public policy is a changing and ill-defined concept on which it is 
not possible to opine with certainty.”

1221 Zij is dan een implied qualification.
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749. Toepassing internationale sanctieregels. De afdwingbaarheid van de overeenkomst 
kan worden gefrustreerd door internationale sanctieregels. Op de gevolgen van sanctie-
regels kan het best in een algemeen geformuleerde qualification worden gewezen; zie de 
laatste alinea van de in nr. 722 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“Enforceability 
of the Agreement may be limited […]”). De qualification kan ook worden weggelaten; vgl. 
nr. 709.1222

750. Bankruptcy qualification van toepassing. De afdwingbaarheid jegens de opinionven-
nootschap van de overeenkomst waarop de opinion ziet, wijzigt ingrijpend als de opinion-
vennootschap in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar surseance van betaling 
wordt verleend of op haar de noodregeling van toepassing wordt verklaard. De gevolgen 
die insolventie van de opinionvennootschap heeft, worden afgedekt door de bankruptcy 
qualification; zie nr. 710. Zie over interventiemaatregelen onder de Interventiewet nr. 475.

751. Qualification over redelijkheid en billijkheid misplaatst. Sommige opiniongevers 
nemen in hun opinion een qualification op met de strekking dat de afdwingbaarheid van 
de overeenkomst waarop de opinion ziet, kan worden beperkt door de eisen van rede-
lijkheid en billijkheid. Een dergelijke qualification is in het algemeen misplaatst. De 
Nederlandse redelijkheid en billijkheid zijn weliswaar van dwingend recht, maar niet van 
bijzonder dwingend recht.1223 Zij kunnen daarom de toepasselijkheid van het gekozen 
recht van de overeenkomst waarop de opinion ziet, niet terzijde stellen; vgl. nr. 734. Dat 
is alleen anders als buiten de rechtskeuze alle aanknopingspunten voor het toepasselijke 
recht in Nederland zijn gelegen. In dat geval is niet alleen Nederlands bijzonder dwin-
gend recht van toepassing, maar ook overigens Nederlands dwingend recht; zie het in 
de vijfde plaats in nr. 734 genoemde geval.1224, 1225 Soms verwijst een opinion in algemene 
termen naar meer specifieke regels van Nederlands recht, die de afdwingbaarheid van de 
overeenkomst waarop de opinion ziet, zouden kunnen doorkruisen. Zo komt wel voor dat 
de opinion zegt dat de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, kan 
worden aangetast door Nederlandse verjaringsregels. Een dergelijke vermelding is onjuist. 
Verjaring wordt krachtens de Rome I Verordening (art. 12 lid 1 onder d)) beheerst door het 
gekozen recht van de overeenkomst. Waar buitenlands recht is gekozen, zijn Nederlandse 
verjaringsregels zonder belang.

1222 Zij is dan een implied qualification.
1223 Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/673. De redelijkheid en billijkheid kunnen buitenlands recht 

onder omstandigheden wel langs de weg van de Nederlandse openbare orde doorkruisen.
1224 Redelijkheid en billijkheid kunnen wel een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of een buiten-

landse rechtsverhouding in strijd komt met de Nederlandse openbare orde. Strijd met de Nederlandse 
openbare orde valt echter onder de eerste alinea (onder (b)) van nr. 722 als “ Qualifications” opgenomen 
tekst. 

1225 Zie over de wenselijkheid van het opnemen van een qualification omtrent redelijkheid en billijkheid 
ook Nijnens 1996, p. 98-100.
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752. Qualification over “specific performance and injunction” misplaatst. Sommige opi-
niongevers nemen in hun opinion een qualification op met de strekking dat “specific per-
formance and injunction are at the discretion of the courts”. “Specific performance” is 
een gebod van de rechter om een bepaalde handeling te verrichten. “Injunction” is het 
spiegelbeeld: een verbod van de rechter om een bepaalde handeling te verrichten.1226 De 
qualification stamt uit Angelsaksische opinions maar is in een Nederlandsrechtelijke opi-
nion misplaatst; vgl. nr. 711.

753. Aanvullende qualifications. De in nr. 746 e.v. bedoelde qualifications gelden voor 
elke overeenkomst. De inhoud van de overeenkomst kan nopen tot aanvullende quali-
fications. Welke qualifications nodig zijn, moet van geval tot geval worden bepaald. 
Onduidelijkheden in de overeenkomst leiden in de meeste gevallen niet tot problemen.

754. Aanvullende qualifications. Naast de in nr. 746 e.v. bedoelde beperkingen die altijd 
wel gelden, kan de overeenkomst waarop de opinion ziet, specifieke problemen oproepen; 
zie nr. 755 e.v. Aan dergelijke problemen zal de opiniongever in een passende qualification 
aandacht willen besteden. Dat kan door een qualification op te nemen die zegt dat de over-
eenkomst of een onderdeel daarvan niet of niet onder alle omstandigheden afdwingbaar 
is. Het kan ook door een no opinion qualification op te nemen die zegt dat de opinion zich 
niet uitstrekt over een bepaald onderdeel van de overeenkomst. Welke problemen moeten 
worden geadresseerd, en hoe dat moet gebeuren, is niet in het algemeen te zeggen. Het 
hangt af van de overeenkomst in kwestie en, mogelijk, van de andere omstandigheden.

755. Niet-verbintenisrechtelijke kwesties. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan 
niet-verbintenisrechtelijke onderdelen bevatten, waarop naar Nederlands internationaal 
privaatrecht een ander recht dan het gekozen buitenlandse recht van toepassing is; vgl. 
nr. 736 e.v. Op de mogelijke toepasselijkheid van dat andere recht zal de opiniongever in 
een qualification moeten wijzen. Het andere recht kan ook Nederlands recht zijn. Zo wordt 
Nederlands rechtspersonenrecht door een rechtskeuze niet terzijde gesteld; zie nr. 738. Te 
denken is aan een overeenkomst die voorziet in een recht tot het nemen van aandelen; zie 
over het daarop toepasselijke recht nr. 863. In een procedure bij de Nederlandse rechter 
blijft ook Nederlands procesrecht van toepassing; zie nr. 738. Dat brengt bijvoorbeeld mee 
dat, in weerwil van een bepaling in de overeenkomst waarop de opinion ziet, die voorziet 
in een onbeperkt recht op vergoeding van proceskosten en buitengerechtelijke kosten, die 
kosten door de rechter altijd kunnen worden gematigd (art. 242 Rv). Aan dergelijke regels 
zal de opiniongever een qualification moeten wijden. Zie over bepalingen die meebren-
gen dat de rechtsverhouding alleen geldig kan worden aangegaan nadat daarvoor vereiste 
besluiten zijn genomen nr. 629.

1226 Zie noot 1167.
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756. Nederlands bijzonder dwingend recht. Voor zover de overeenkomst waarop de opi-
nion ziet, wordt beheerst door buitenlands recht – door erkenning van de in de over-
eenkomst opgenomen rechtskeuze of anderszins – kan de opiniongever bij zijn zoektocht 
naar problemen die de overeenkomst oproept, zich in het algemeen beperken tot bepalin-
gen van Nederlands bijzonder dwingend recht. In beginsel kunnen alleen Nederlandse 
regels die bijzonder dwingend zijn voorrang krijgen op het toepasselijke buitenlandse 
recht; zie voor zover de Rome I Verordening van toepassing is het in de eerste plaats in 
nr.  734 genoemde geval en voor zover de Rome I Verordening toepassing mist nr.  747 
en 703. Voor zover de Rome I Verordening van toepassing is, lijdt het beginsel uitzon-
dering als buiten de rechtskeuze alle aanknopingspunten voor het toepasselijke recht in 
Nederland zijn gelegen. In dat geval is niet alleen Nederlands bijzonder dwingend recht 
van toepassing, maar ook overig Nederlands dwingend recht; zie het in de vijfde plaats 
in nr.  734 genoemde geval. Een complicatie is dat in het algemeen wel eenvoudig kan 
worden vastgesteld welke bepalingen van Nederlands recht dwingend zijn, maar niet 
welke van die bepalingen bijzonder dwingend zijn.1227 Concrete maatstaven ontbreken. 
Dat Nederlands verbintenissenrecht in het algemeen niet bijzonder dwingend is, is buiten 
twijfel.1228 Daarbuiten moet van geval tot geval worden bepaald of een dwingende regel bij-
zonder dwingend is. Daarbij is terughoudendheid geboden; slechts een kleine minderheid 
van dwingende regels kan als bijzonder dwingend worden aangemerkt.1229 In de praktijk 
branden opiniongevers hun vingers liever niet aan het onderscheid, en wijzen zij veilig-
heidshalve al snel op bepalingen van Nederlands dwingend recht die, als zij van bijzonder 
dwingend recht waren, toepasselijk zouden zijn.

757. Relevante bepalingen van Nederlands bijzonder dwingend recht. Bepalingen van 
Nederlands dwingend recht waarop, omdat zij mogelijk van bijzonder dwingend recht 
zijn, een opiniongever mogelijk in een qualification moet wijzen, zijn ondertussen schaars. 
Voor zover pauliana-regels (art. 3:45 BW en 42 en 47 Fw) bijzonder dwingend zouden zijn, 
is hun belang beperkt. De overeenkomst waarop de opinion ziet, kan alleen op grond van 
die regels worden vernietigd als de overeenkomst ook aantastbaar is onder het buiten-
lands recht dat op haar van toepassing is.1230 Bovendien worden pauliana-regels al gevan-
gen door de bankruptcy qualification (zie nr.  473), zodat het niet nodig is daarop nog 
afzonderlijk te wijzen. Als de partijen bij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
alle in Nederland gevestigd zijn en van die rechtsverhouding door de wederpartij van de 

1227 Vgl. Asser/Vonken 10-I 2013/480.
1228 Een uitzondering geldt bijvoorbeeld voor de regeling omtrent algemene voorwaarden, waarvan de wet 

(art. 6:247 BW) bepaalt dat zij in bepaalde gevallen van bijzonder dwingend recht is. 
1229 Vgl. Asser/Vonken 10-I 2013/483-485; zie voor voorbeelden van regels van bijzonder dwingend recht 

Asser/Vonken 10-I 2013/492-502.
1230 Voor zover de overeenkomst waarop de opinion ziet, is onderworpen aan het recht van een lidstaat van 

de Europese Unie, art. 4 lid 2 onder m) jo. art. 13 Insolventieverordening. Voor het overige Wessels X 
2012/10727.
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opinionvennootschap gebruikte algemene voorwaarden deel uitmaken, kunnen onrede-
lijk bezwarende bedingen daarin vernietigbaar zijn (art. 6:233 jo. 6:247 lid 1 BW).1231 In 
voorkomend geval moet de opiniongever daarop in een qualification wijzen. Als de over-
eenkomst waarop de opinion ziet, een onherroepelijke volmacht bevat, vragen de regels 
dienaangaande aandacht. Een onherroepelijkheidsbeding is slechts geldig voor zover de 
volmacht strekt tot het verrichten van een rechtshandeling in het belang van de gevol-
machtigde of een derde (art. 3:74 lid 1 BW). Voorts kan de rechter een onherroepelijke vol-
macht wegens gewichtige redenen wijzigen of buiten werking stellen (art. 3:74 lid 4 BW); 
vgl. nr. 658. Dat die regels van wezenlijk gewicht zijn voor Nederlandse openbare belangen 
(vgl. art. 9 lid 1 Rome I Verordening en art. 10:7 BW), ligt niet voor de hand. Een volmacht, 
onherroepelijk of niet, eindigt in het algemeen door faillissement. Dat laatste hoeft echter 
niet te worden vermeld; de beëindiging valt onder de bankruptcy qualification; zie nr. 661.

758. Onduidelijke overeenkomst. De opiniongever kan zich bij het bestuderen van de 
overeenkomst waarop de opinion ziet, beperken tot de tekst daarvan; zie nr. 251 en 681. 
Die tekst kan onduidelijk zijn, of innerlijk tegenstrijdig. Dat leidt echter in de praktijk 
zelden tot problemen. De remedies opinion zegt niet meer dan dat de rechtskeuze in de 
overeenkomst wordt erkend, en dat die rechtskeuze niet door Nederlands recht wordt 
doorkruist. Onduidelijkheden in de overeenkomst zullen daaraan niet in de weg staan. 
Alleen als de overeenkomst zozeer onduidelijk is, dat de opiniongever niet kan vaststel-
len of Nederlands recht mogelijk zal ingrijpen, zal hij over de betrokken onderdelen geen 
opinion willen geven. Hij moet dan ten aanzien van die onderdelen een no opinion quali-
fication opnemen.

759. Meervoudige of ontbrekende rechtskeuze. Het komt voor dat de overeenkomst 
waarop de opinion ziet, een meervoudige rechtskeuze bevat. In dat geval moet de 
opinion paragraaf worden aangepast. Het komt ook voor dat de overeenkomst geen uit-
drukkelijke rechtskeuze bevat. In dat geval zal de opiniongever de remedies opinion niet 
altijd kunnen geven.

760. Meervoudige rechtskeuze. De Rome I Verordening (art. 3 lid 1) laat toe dat partijen een 
rechtskeuze beperken tot een deel van hun overeenkomst. Zo kunnen zij, door  dépeçage, 
hun overeenkomst ook deels aan één gekozen recht en deels aan een ander gekozen recht 
onderwerpen.1232 Als zowel het ene als het andere gekozen recht buitenlands zijn, moet de 
remedies opinion, met bijbehorende assumptions en qualifications, dienovereenkomstig 
worden aangepast. Als naast een keuze voor buitenlands recht een keuze voor Nederlands 
recht wordt opgenomen, moet de opinion wordt gesplitst; zie nr. 720. Vrij van complicaties 

1231 Zie voor de definitie van “algemene voorwaarden” art. 6:231 onder a BW. 
1232 Zie noot 1180.

Over opinions.indd   401 17-5-2016   15:01:41



Over opinions

402

is de dépeçage niet. De opiniongever doet er verstandig aan op die complicaties in een 
qualification te wijzen. Zie nader nr. 720.

761. Ontbreken uitdrukkelijke rechtskeuze. In een enkel geval bevat de overeenkomst 
waarop de opinion ziet, geen uitdrukkelijke rechtskeuze. De Rome I Verordening vergt 
dat ook niet. Voldoende is dat de rechtskeuze duidelijk blijkt uit de bepalingen van de 
overeenkomst of de omstandigheden van het geval (art. 3 lid 1 Rome I Verordening). Of 
een rechtskeuze voldoende duidelijk blijkt, moet worden beoordeeld naar het recht dat 
van toepassing zou zijn als de keuze duidelijk blijkt (art. 10 lid 1 Rome I Verordening). 
De opiniongever kan in een assumption veronderstellen dat naar het recht waarvan de 
bedoeling lijkt dat het op de overeenkomst van toepassing is – bijvoorbeeld doordat de 
overeenkomst verwijst naar wettelijke bepalingen van dat recht; vgl. nr. 721 – voldoende 
van een rechtskeuze blijkt.1233 Als er onvoldoende aanwijzingen zijn waarop de opinion-
gever een conclusie kan baseren dat een rechtskeuze is gedaan, moet hij terugvallen op 
de verwijzingsregels in de Rome I Verordening die bij gebreke van een rechtskeuze van 
toepassing zijn (zie in het bijzonder art. 4 Rome I Verordening). Die regels geven echter 
zelden voldoende houvast voor een solide conclusie; zie nr. 721.

7.4 De pari passu opinion

762. Opinion:

The Company’s payment obligations under the Agreement rank at least pari passu 
with its other payment obligations towards unsecured creditors, except for obligations 
preferred by law.

763. Betekenis. De tekst in nr.  762 is die van een gebruikelijke pari passu opinion. 
De opinion houdt in dat de betalingsverplichtingen die de opinionvennootschap heeft 
onder de overeenkomst waarop de opinion ziet, geen lagere rang hebben dan de andere 
verplichtingen van de opinionvennootschap, behalve voor zover de wet voorziet in 
voorrang.1234

764. Verhaal. De vraag wat de rang is van de verplichtingen die de opinionvennootschap 
heeft onder de overeenkomst waarop de opinion ziet, heeft slechts praktisch belang als 
voor die verplichtingen op goederen van de opinionvennootschap verhaal wordt gezocht. 
De rang waarnaar de opinion verwijst, is dan ook de rang bij verhaal. De opinion biedt de 
opinionontvanger de geruststelling dat (a) voor zover het verhaal in Nederland plaatsvindt, 

1233 Zie echter noot 1186.
1234 Vgl. over de pari passu opinion Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 212 e.v.
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de betalingsverplichtingen van de opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop 
de opinion ziet, ten minste dezelfde rang hebben als de andere verplichtingen van de opi-
nionvennootschap, en (b) bij verhaal buiten Nederland de rangorderegels van het betrok-
ken buitenland niet kunnen worden doorkruist door afwijkende Nederlandse regels 
waaraan naar het betrokken buitenlandse internationaal privaatrecht voorrang moet 
worden gegeven. Vgl. over het belang dat de opinionontvanger bij geruststelling op die 
twee punten heeft nr. 725. De opinionparagraaf kan worden opgenomen onverschillig of 
de overeenkomst waarop de opinion ziet, wordt beheerst door Nederlands of door buiten-
lands recht.

765. Terminologie: “payment obligations”. De opbrengst van verhaal is naar haar aard 
in geld. Op een dergelijke opbrengst kunnen alleen geldvorderingen worden verhaald. 
Voor zover de opinionvennootschap verplichtingen heeft die niet in geld luiden, moet de 
betrokken verplichtingen met het oog op de rangorderegeling eerst worden omgezet in of 
vervangen door een verplichting tot betaling van geld. De opinionparagraaf is dan ook 
beperkt tot dergelijke betalingsverplichtingen. De in nr. 762 opgenomen tekst stelt dat bui-
ten twijfel door te spreken van “payment obligations”.1235 Als de opinion kortweg spreekt 
van “obligations”, heeft zij echter dezelfde beperkte betekenis.

766. Verhouding tot remedies opinion. Het komt voor dat de overeenkomst waarop de opi-
nion ziet, een bepaling bevat over de rang van de verplichtingen die de opinionvennoot-
schap onder de overeenkomst heeft.1236 Als geen pari passu opinion is opgenomen, strekt 
de remedies opinion zich mede uit over die bepaling; zie nr. 682 en 727. Als wel een pari 
passu opinion is opgenomen, zet deze ten aanzien van die bepaling de remedies opinion 
opzij; zie nr. 680 en 726.

767. Alternatieve formuleringen. De pari passu opinion komt ook voor in een vorm 
waarin “at least” wordt weggelaten en “unsecured” wordt vervangen door “unsecured and 
unsubordinated”. De pari passu opinion luidt dan bijvoorbeeld: “The Company’s pay-
ment obligations under the Agreement rank pari passu with its other payment obligations 
towards unsecured and unsubordinated creditors except for obligations preferred by law.” 

1235 In de Nederlandse wet is “betaling” – “payment” – niet beperkt tot verplichtingen tot betaling van geld; 
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I 2012/190. In het juridisch spraakgebruik heeft “betalingsverplich-
ting” echter doorgaans de betekenis van: verplichting tot betaling van geld. In het Engelse juridische 
spraakgebruik is “payment” gereserveerd voor verplichtingen tot betaling van geld; vgl. Black’s Law 
Dictionary, waarin “payment” is “[p]erformance of an obligation by the delivery of money or some 
other valuable thing accepted in partial or full discharge of the obligation” en het ruimere “perfor-
mance” is “[t]he succesful completion of a contractual duty, usu. resulting in the performer’s release 
from any past or future liability”.

1236 Een voorbeeld is een bepaling die zegt dat “The Notes constitute direct, unconditional, unsubordinated 
and unsecured obligations of the Issuer and rank pari passu, without any preference among themselves, 
and equally with all other present and future unsecured obligations (other than subordinated obliga-
tions, if any) of the Issuer from time to time outstanding”.
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Strikt genomen vergt de opinion in deze vorm dat de opiniongever nagaat of aan de beta-
lingsverplichtingen van de opinionvennootschap waarop de opinion ziet, geen wettelijke 
voorrang verbonden kan zijn. Is dat anders, dan is de rang van de betalingsverplichtingen 
niet meer “pari passu”; zie nr. 770.1237 In de praktijk is de mogelijkheid dat betalingsver-
plichtingen van de opinionvennootschap een hogere rang hebben dan de opinionpara-
graaf zegt, voor de opinionontvanger een voordeel en niet een risico. Omdat de opinion 
ertoe strekt risico’s in kaart te brengen die zijn verbonden aan het aangaan van de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet, is het niet bezwaarlijk dat op een mogelijk voordeel in 
de opinion niet gewezen wordt; vgl. nr. 192. Sommige opinionontvangers hechten eraan 
dat in de opinionparagraaf “obligations preferred by law” wordt vervangen door “obliga-
tions mandatorily preferred by law”. “preferred by law” heeft al die betekenis, zodat de 
toevoeging van “mandatorily” zonder betekenis maar daarom ook niet bezwaarlijk is.

768. Toepasselijk recht en Nederlandse rangregels. Bij verhaal in Nederland wordt de 
rang van verplichtingen bepaald door Nederlands recht. Naar Nederlands recht hebben 
verplichtingen in beginsel dezelfde rang. Een pari passu opinion kan niet worden gege-
ven als de verplichtingen van de opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop 
de opinion ziet, zijn achtergesteld.

769. Toepasselijk recht bij verhaal in Nederland. Verhaal in Nederland is te onderscheiden 
in (a) verhaal in faillissement, surseance van betaling en noodregeling (vgl. nr. 473, kort-
heidshalve samen “insolventie”), te onderscheiden in (i) insolventie in gevallen waarin 
de Insolventieverordening van toepassing is, en (ii) insolventie in gevallen waarin de 
Insolventieverordening niet van toepassing is, en (b) verhaal buiten insolventie.1238 In 
al deze gevallen van verhaal wordt de rang van betalingsverplichtingen bepaald door 
Nederlands recht (art. 4 lid 2 onder i) Insolventieverordening (bij verhaal in insolventie 

1237 Nijnens 1996, p. 104, legt de pari passu opinion in deze zin uit ook als zij de woorden “at least” bevat. 
Die uitleg spoort in dat geval niet met de tekst van de opinion. 

1238 Bijlage A Insolventieverordening houdt een lijst van insolventieprocedures waarop de verordening van 
toepassing is. Nederlandse insolventieprocedures die in de lijst worden genoemd zijn faillissement, 
surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Noodregeling ontbreekt. 
Noodregeling kan worden toegepast op banken en verzekeraars (art. 3:160 Wft). Banken zijn krediet-
instellingen in de zin van de Insolventieverordening, waarop de verordening niet van toepassing is; 
zie noot 723. Verzekeraars zijn schadeverzekeraars, levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraars, 
herverzekeraars (art. 1:1 Wft) en, voor het doel van de noodregeling, entiteiten voor risico-acceptatie 
(art. 3:159ai Wft). Schadeverzekeraars en levensverzekeraars zijn verzekeringsondernemingen in de zin 
van de Insolventieverordening, waarop de verordening niet van toepassing is; zie noot 723. Of hetzelfde 
geldt voor natura-uitvaartverzekeraars, herverzekeraars en entiteiten voor risico-acceptatie is ondui-
delijk; zie opnieuw noot 723. Voor zover natura-uitvaartverzekeraars, herverzekeraars en entiteiten 
voor risico-acceptatie geen verzekeringsonderneming in de zin van de Insolventieverordening zijn, rijst 
de vraag of de Insolventieverordening van toepassing is op een over hen uitgesproken noodregeling. 
Dat is niet het geval. De Insolventieverordening is alleen van toepassing op de in Bijlage A bij de ver-
ordening genoemde insolventieprocedures (vgl. overweging (9) Insolventieverordening en Wessels X 
2012/10488). Noodregeling komt in Bijlage A niet voor.
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onder de Insolventieverordening); commuun Nederlands internationaal privaatrecht (bij 
verhaal in insolventie buiten de Insolventieverordening)1239; art. 10:3 BW (bij verhaal bui-
ten insolventie)).1240 Bij verhaal in gevallen waarop de Insolventieverordening niet van toe-
passing is, kan voorrang worden gegeven aan regels van bijzonder dwingend recht van een 
land waarmee het geval nauw verbonden is (art. 10:7 lid 3 BW; zie voor de definitie van bij-
zonder dwingend recht art. 10:7 lid 1 BW en vgl. nr. 689).1241 Dat bij verhaal in Nederland 
buitenlands bijzonder dwingend recht Nederlandse rangregels doorkruist, laat zich in de 
praktijk echter moeilijk voorstellen.1242

770. Gelijke rang en uitzonderingen. Naar Nederlands recht hebben de betalingsverplich-
tingen van de opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop de opinionparagraaf 
ziet, in beginsel dezelfde rang als zijn andere verplichtingen (art. 3:277 BW; zie ook art. 180 
lid 1 Fw). Het beginsel lijdt uitzondering waar (a) de wet voorziet in voorrang, of (b) een 
verplichting is achtergesteld. Voorrang kan voortvloeien uit pandrecht of hypotheek, 
uit voorrecht, en uit andere bij de wet geregelde gronden (art. 3:278 BW). Achterstelling 
kan voortvloeien uit de wet of uit overeenkomst (art. 3:277 lid 2 BW).1243 De onder (a) en 
(b) bedoelde uitzonderingen werken twee kanten op: de betalingsverplichtingen van de 
opinionvennootschap kunnen voorgaan op andere verplichtingen, en andere verplichtin-
gen kunnen voorgaan op die betalingsverplichtingen. De betalingsverplichtingen van de 
opinionvennootschap gaan voor voor zover daaraan een wettelijke voorrang is verbon-
den, of een andere verplichting is achtergesteld. Aan die mogelijkheden wordt aandacht 
besteed met de woorden “at least” in de in nr. 762 opgenomen tekst. Andere verplichtingen 

1239 Wessels X 2012/10151.
1240 Art. 10:3 BW bepaalt: “Op de wijze van procederen ten overstaan van de Nederlandse rechter is het 

Nederlandse recht van toepassing”. De regel van het artikel geldt ook voor de tenuitvoerlegging van 
vonnissen en akten; zie Kamerstukken II 2009/10, 32 137, nr. 3, p. 11. Vgl. ook Asser/Kramer & Verhagen 
10-III 2015/374. Buitenlandse rechten – denk aan een buitenlands zekerheidsrecht – worden zo nodig 
in de Nederlandse rangorde ingepast; Polak, WPNR 1991, p. 642, en vgl. Asser/Kramer & Verhagen 
10-III 2015/385-386.

1241 De Insolventieverordening bevat geen regel omtrent de toepassing van bijzonder dwingend recht. 
De regel van art. 10:7 lid 3 BW geldt zowel in als buiten insolventie.

1242 De mogelijkheid voorrang te geven aan bepalingen van buitenlands bijzonder dwingend recht zal niet 
kunnen leiden tot toepassing van buitenlandse rangregels. Buitenlandse rangregels staan naar hun 
aard op dezelfde hoogte als Nederlandse rangregels. Als buitenlandse rangregels al als regels van bij-
zonder dwingend recht kunnen worden beschouwd geldt dat voor de Nederlandse rangregels ook, 
zodat de buitenlandse regels de Nederlandse niet terzijde kunnen schuiven. 

1243 Een wettelijke bepaling die zegt dat achterstelling kan voortvloeien uit de wet, ontbreekt. De wet 
voorziet echter hier en daar wel in achterstelling; zie bijvoorbeeld art. 2:23b BW (achterstelling van 
aandeelhouders en leden bij andere schuldeisers van een ontbonden rechtspersoon), art.  4:120 BW 
(achterstelling legataris bij andere schuldeisers van een nalatenschap), art. 7:962 lid 2 BW (achterstel-
ling van een gesubrogeerde verzekeraar bij de verzekerde met een restvordering tot schadevergoeding) 
en impliciet art. 33 WvK (achterstelling vennoten bij ander schuldeisers van een VOF of CV). De vor-
ming van een afgescheiden vermogen leidt tot achterstelling van de gerechtigden tot dat vermogen (en 
hun schuldeisers) bij de schuldeisers van in het vermogen opgenomen verplichtingen (vgl. Van Hees 
1989, p.32 e.v.).
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van de opinionvennootschap gaan voor als voor die verplichtingen zekerheid is gesteld, 
of aan die verplichtingen een wettelijke voorrang is verbonden. Op die mogelijkheden 
wordt gewezen door de woorden “unsecured” en “except for obligations preferred by law”. 
Zie over de mogelijkheid dat de betalingsverplichtingen van de opinionvennootschap zijn 
achtergesteld nr. 771.

771. Achterstelling. De pari passu opinion kan niet worden gegeven (maar zal ook niet 
worden gevraagd) als de betalingsverplichtingen waarop zij ziet, zijn achtergesteld.1244 
In de praktijk zal achterstelling moeten voortvloeien uit overeenkomst. Nederlandse 
wettelijke gevallen van achterstelling zijn voor de opinionpraktijk zonder belang.1245 In 
erkenning bij verhaal in Nederland van buitenlandse wettelijke achterstellingen voorziet 
de wet niet.1246 De overeenkomst kan de rechtsverhouding zijn waaruit de achtergestelde 
vordering voortvloeit of een andere rechtsverhouding die de opiniongever met het oog 
op het geven van zijn opinion bestudeerd (om achterstellingen die niet uit de tekst van 
een door hem bestudeerde rechtsverhouding blijken, hoeft de opiniongever zich niet te 
bekreunen; vgl. nr. 251 e.v. en 253).1247 Waar achterstelling voortvloeit uit overeenkomst, 
rijst de vraag welk recht op de overeenkomst van toepassing is. Daaraan vooraf gaat de 
vraag hoe achterstelling internationaalprivaatrechtelijk moet worden gekwalificeerd. 
Daartoe moet worden onderscheiden tussen (a) achterstelling die is overeengekomen tus-
sen schuldenaar en schuldeiser (“eigenlijke achterstelling”), en (b) achterstelling die is 

1244 “Achterstelling” heeft in nr. 771 de betekenis van “achterstelling bij verhaal”; vgl. nr. 764. In het juri-
disch spraakgebruik heeft “achterstelling” veelal een ruimere betekenis, die ook gevallen van achter-
stelling buiten verhaal omvat. Een voorbeeld is de achterstelling die besloten ligt in een bepaling dat 
een (achtergestelde) vordering van een (achtergestelde) schuldeiser pas opeisbaar is nadat een vordering 
van een andere schuldeiser is betaald. Vgl. Van Hees 1989, p. 2 e.v., Spinath 2005, p. 15 e.v. en Wessels 
2013, p. 6 e.v.

1245 Zie voor voorbeelden van wettelijke achterstelling noot 1243.
1246 Dat buitenlandse wettelijke achterstellingen in Nederland niet worden erkend, heeft tot gevolg dat een 

schuldeiser van een vordering naar buitenlands recht die naar dat recht wettelijk is achtergesteld, bij 
verhaal in Nederland beter af is dan hij zou zijn bij verhaal in het betrokken buitenland. Dat wringt 
enigszins in gevallen waarin de schuldeiser ten tijde dat hij de vordering aanging, van de achterstelling 
wist of behoorde te weten. Te denken is aan een aandeelhouder in een Duitse vennootschap, die een 
aandeelhouderslening verstrekt die naar Duits recht is achtergesteld; vgl. de Weijs 2014, p. 91. Betoogd 
zou kunnen worden dat in dergelijke gevalleen een – buitenwettelijke – uitzondering moet worden 
aanvaard op de regel dat bij verhaal in Nederland de Nederlandse rangregels gelden. Een dergelijke 
uitzondering roept echter de vraag op waar de grens moet worden getrokken. Behoort een Franse aan-
deelhouder in een Duitse vennootschap die aan de vennootschap een lening verstrekt waarop Frans 
recht van toepassing wordt verklaard, te weten dat die lening naar Duits recht is achtergesteld? Om, 
mede met het oog op de praktijk, de wettelijke rangregeling niet ingewikkelder te maken dan zij al is, 
verdient het de voorkeur aan buitenlandse wettelijke achterstellingen geen gevolg toe te kennen. Vgl. 
ook noot 1242.

1247 In de financieringspraktijk wordt de onderlinge rangorde van vorderingen van verschillende schuld-
eisers – verschillende financiers, aandeelhouders met aandeelhoudersleningen, groepsvennootschap-
pen  – veelal niet geregeld in de overeenkomsten waaruit die vordering voorspruiten, maar in een 
afzonderlijke “intercreditor agreement”. Een opinion over de financieringsdocumentatie strekt zich in 
dat geval doorgaans ook uit over die intercreditor agreement.
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overeengekomen tussen twee of meer schuldeisers (“oneigenlijke achterstelling”).1248 De 
wet regelt slechts de eigenlijke achterstelling (art. 3:277 lid 2 BW). Zij is internationaalpri-
vaatrechtelijk te kwalificeren als kwestie van insolventierecht (bij verhaal in insolventie; 
vgl. art. 4 lid 2 onder i) Insolventieverordening) of procesrecht (bij verhaal buiten insol-
ventie); vgl. nr.  769.1249 Op de vraag welk recht van toepassing is op een overeenkomst 
van eigenlijke achterstelling, geeft de wet geen antwoord. De Rome I Verordening mist 
toepassing.1250 Desondanks is aannemelijk dat schuldenaar en schuldeiser de vrijheid heb-
ben het toepasselijk recht te kiezen. Het ligt voor de hand de regel in het BW (art. 10:154) 
toe te passen die zegt dat de Rome I Verordening van overeenkomstige toepassing is op 
verbintenissen die buiten de werkingssfeer van de verordening vallen maar die als verbin-
tenissen uit overeenkomst kunnen worden aangemerkt.1251 De inhoud van een eigenlijke 
achterstelling wordt niet door de wet bepaald; schuldenaar en schuldeiser hebben de vrij-
heid de achterstelling naar eigen inzicht in te kleuren.1252 Tegen die achtergrond valt niet in 
te zien waarom schuldenaar en schuldeiser niet ook de vrijheid zouden hebben de inhoud 
van de achterstelling te laten bepalen door een door hen gekozen recht. Hoe oneigenlijke 
achterstelling internationaalprivaatrechtelijk moet worden gekwalificeerd, is onzeker. 
Vermoedelijk bindt een oneigenlijke achterstelling slechts de betrokken schuldeisers, en 
niet de schuldenaar.1253 In dat geval is oneigenlijke achterstelling internationaalprivaat-
rechtelijk te kwalificeren als verbintenissenrechtelijk. De inhoud van de achterstelling 
wordt dan bepaald door het door de Rome I Verordening aangewezen recht. In de opi-
nionpraktijk is dat het door de partijen bij de overeenkomst van achterstelling gekozen 
recht (art. 3 lid 1 Rome I Verordening). Verdedigbaar is echter dat, bij verhaal, ook de 
schuldenaar aan een oneigenlijke achterstelling gebonden is.1254 De oneigenlijke achter-
stelling krijgt daarmee het karakter van een eigenlijke achterstelling, met de bijbehorende 

1248 Ook Spinath 2005, p. 3-5 en Fransis 2014, p. 63-65, onderscheiden tussen “eigenlijke achterstelling” en 
“oneigenlijke achterstelling”. Zij trekken elk de grens echter iets anders; vgl. voor Spinath noot 1254. 
Vgl. ook Abendroth, WPNR 2014, p. 757-758.

1249 Fransis 2014, p. 74, lijkt mogelijk te achten dat de schuldenaar partij is bij een achterstelling die voor 
hem uitsluitend een overeenkomstenrechtelijke verplichting inhoudt om de achtergestelde schuldeiser 
niet te betalen zolang de niet-achtergestelde schuldeiser niet is betaald. Op een dergelijke verplichting 
is de Rome I Verordening van toepassing; vgl. noot 1250. Met de verplichting is de niet-achtergestelde 
schuldeiser echter maar beperkt geholpen: als de schuldenaar failliet gaat, wordt de verplichting jegens 
hem onafdwingbaar (art. 26 jo. 110 en 230 Fw, art. 3:176 Wft).

1250 De Rome I Verordening is van toepassing op kwesties die internationaalprivaatrechtelijk moeten wor-
den gekwalificeerd als overeenkomstenrechtelijk.

1251 “Verbintenissen uit overeenkomst” in art. 10:154 BW moet ruim worden uitgelegd; vgl. noot 1385.
1252 Vgl. HR 18 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE5160, NJ 2003/503, waarin de Hoge Raad oordeelde 

dat ook een achterstellingsregeling moet worden uitgelegd aan de hand van de Haviltex-maatstaf van 
HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635, en dus naar “de zin die partijen over een 
weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te 
dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”. 

1253 Aldus Van Hees 1989, p. 128, Wessels 2013, p. 45-46. Vgl. ook Fransis 2014, p. 76.
1254 Aldus Spinath 2005, p. 10. Spinath trekt de scheidslijn tussen eigenlijke en oneigenlijke achterstellingen 

daar waar de schuldenaar aan de achterstelling gebonden is (en niet, zoals in nr. 771, daar waar de ach-
terstelling met de schuldenaar is overeengekomen). 
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internationaal privaatrechtelijke kwalificatie; zie hiervoor in deze paragraaf. Een vraag is 
of die kwalificatie zich ook moet uitstrekken over de verhouding tussen de schuldeisers 
onderling, of dat tussen hen de achterstelling een verbintenisrechtelijke kwestie blijft.1255 
Van groot praktisch belang is die vraag niet: de partijen hebben in beide gevallen de vrij-
heid de achterstelling te onderwerpen aan een door hen gekozen recht, en de grenzen die 
de toepasselijke internationaalprivaatrechtelijke regels aan die vrijheid stellen, zullen in 
de praktijk slechts in uitzonderingsgevallen tot uiteenlopende gevolgen nopen.1256, 1257

772. Bankruptcy qualification. De pari passu opinion wordt beperkt door de bank-
ruptcy qualification.

773. Bankruptcy qualification van toepassing. De pari passu opinion wordt beperkt door 
de bankruptcy qualification.1258 Weliswaar wordt de rang van de verplichtingen van de 
opinionvennootschap door insolventie (faillissement, surseance van betaling en noodre-
geling; zie nr. 769) in beginsel niet geraakt,1259 maar het is niet uitgesloten dat een akkoord 
wordt aangenomen of vastgesteld en gehomologeerd, dat erin voorziet dat sommige con-
currente schuldeisers een hoger percentage van hun vordering betaald krijgen dan andere 
concurrente schuldeisers, met dezelfde rang.1260 Zo is, bijvoorbeeld, voorstelbaar dat een 
akkoord bepaalt dat concurrente handelscrediteuren van de opinionvennootschap in 
insolventie 80% van hun vorderingen betaald krijgen, maar haar concurrente financiers 
maar 20%. Aan een dergelijk akkoord, na homologatie, zijn alle concurrente schuld-
eisers gebonden, ook concurrente financiers die niet met het akkoord hebben ingestemd 

1255 Voor zover de achterstellingsovereenkomst ook achterstelling buiten verhaal regelt (vgl. noot 1244), 
is zij verbintenisrechtelijk van aard, met de bijbehorende internationaalprivaatrechtelijke kwalificatie. 
Dat geldt ook als de schuldenaar bij de overeenkomst partij is: achterstelling buiten verhaal is ook in de 
verhouding tussen de schuldenaar en de betrokken schuldeiser of schuldeisers een verbintenisrechte-
lijke kwestie.

1256 Zie voor die grenzen art. 10:6 en 10:7 BW (in geval van insolventie- of verhaalsrechtelijke kwalifica-
tie) en art. 3 leden 3 en 4, 9, 12 lid 2 en 21 Rome I Verordening (in geval van verbintenisrechtelijke 
kwalificatie).

1257 De vraag naar de internationaalprivaatrechtelijke kwalificatie van achterstelling in de verhouding 
tussen de betrokken schuldeisers onderling komt ook op als, zoals in de financieringspraktijk niet 
ongebruikelijk is, de achterstelling wordt geregeld in een overeenkomst – een “intercreditor agree-
ment”  – waarbij de schuldenaar, de achtergestelde schuldeiser en de schuldeiser of schuldeisers ten 
gunste van wie de achterstelling werkt alle partij zijn; vgl. noot 1247. 

1258 Ook Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 213, betogen dat de bankruptcy qualification zich zou moe-
ten uitstrekken over de pari passu opinion. 

1259 De insolventie zal verplichtingen meebrengen waaraan voorrang is verbonden – boedelschulden (uit-
drukkelijk Wessels VII 2013/7073), de faillissementskosten (art. 182 Fw) – maar die voorrang vloeit 
voort uit de wet (of, in het geval van boedelschulden, uit het stelsel van de wet). Die verplichtingen val-
len daarmee onder de uitzondering in de opinionparagraaf voor “obligations preferred by law”. 

1260 Vgl. Wessels VI 2013/6010. 
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(art. 157 en 273 Fw).1261 Het akkoord doorbreekt echter de gelijke rang die de concurrente 
schuldeisers in beginsel hebben.1262, 1263

1261 De financiers in het voorbeeld genieten enige bescherming van de regel dat aanneming van een akkoord 
– in het algemeen; zie voor de precieze voorwaarden de wet – een gewone meerderheid vergt van de 
ter verificatievergadering verschenen concurrente schuldeisers, die samen ten minste de helft van de 
concurrente vorderingen vertegenwoordigen (art. 145 en 268 Fw). 

1262 In insolventie opgelopen rente kan niet op de insolvente boedel worden verhaald (art. 128 en 260 lid 1 
Fw, voor noodregeling jo. 3:180 lid 2 Wft). Het gevolg is dat die rente achtergesteld raakt bij de andere 
verplichtingen die de opinionvennootschap in insolventie heeft, zelfs bij haar achtergestelde verplich-
tingen. Voor zover de insolvente boedel dat toelaat, zullen die andere verplichtingen, inclusief ach-
tergestelde verplichtingen, immers uit de boedel worden betaald, terwijl die rente alleen kan worden 
betaald in het onwaarschijnlijke geval dat de opinionvennootschap met een voldoende vermogen uit de 
insolventie herrijst. Ook die achterstelling kan worden gezien als een gevolg van insolventie dat door de 
bankruptcy qualification wordt gedekt. 

1263 Van het verhaal waarop de pari passu opinion ziet, zal verhaal in insolventie voor de opinionontvan-
ger in de praktijk de grootste zorg zijn; vgl. nr. 764. Dat de pari passu opinion wordt beperkt door de 
bankruptcy qualification, brengt dan ook mee dat de waarde van de pari passu opinion in de praktijk 
beperkt is.
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