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11 Diligence opinions

11.1 Inleiding

1015. Diligence opinions. Er zijn drie gebruikelijke diligence opinions: (a) de no viola-
tion of law opinion, (b) de no licences opinion, en (c) de no registration opinion. Minder 
gebruikelijke diligence opinions zijn (d) de no adverse consequences opinion, en (e) de 
prospectus opinion. De minder gebruikelijke diligence opinions worden alleen opgeno-
men als de opinionontvanger daarom vraagt. “No breach of agreements” en “no viola-
tion of judgment” opinions worden in Nederland niet gegeven.

1016. Verschillende diligence opinions. Zie over de no violation of law opinion nr. 1018 e.v. 
Zie over de no licences opinion nr. 1031 e.v. Zie over de no registration opinion nr. 1048 e.v. 
Zie over de no adverse consequences opinion nr. 1057 e.v. Zie over de prospectus opinion 
nr. 1070 e.v. Zie over “no breach of agreements” en “no violation of judgment” opinions 
nr. 1078 e.v.

1017. Reikwijdte gebruikelijke diligence opinions. Die drie gebruikelijke diligence opinions 
strekken zich gedrieën uit over alle vragen die onder ogen moeten worden gezien bij de 
beantwoording van de vraag of buiten de opinionvennootschap alles is gedaan om de opi-
nionvennootschap de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig te laten aangaan. 
Voor zover de kwesties waarop de diligence opinions zien, gevolgen kunnen hebben voor 
de afdwingbaarheid van die rechtsverhouding, overlappen zij met de enforceability opi-
nions; zie nr. 38 e.v.

11.2 De no violation of law opinion

1018. Opinion:

The Company’s entry into and performance of the Agreement do not violate Dutch 
law or its articles of association.

1019. Betekenis. De tekst in nr. 1018 is die van een gebruikelijke no violation of law opi-
nion. De opinion houdt in dat het aangaan en nakomen door de opinionvennootschap 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet in strijd komt met (a) Nederlands 
recht, of (b) de statuten van de vennootschap.1545

1545 Een Amerikaanse no violation of law opinion “addresses the concern of the opinion recipients that 
the transaction does not result in a violation of a legal requirement that exposes the company to a fine, 
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1020. VOF en CV. De in nr. 1018 opgenomen tekst gaat ervan uit dat de opinionvennoot-
schap een privaatrechtelijke rechtspersoon is. De tekst kan ook worden gebruikt als de 
opinionvennootschap een VOF of CV is, zij het dat in dat geval “articles of association” 
moet worden vervangen door “partnership deed”.

1021. Beperkte uitleg “entry into and performance”. De opinionparagraaf heeft een beperkte 
betekenis. Hij ziet alleen op het aangaan en uitvoeren – “entry into and performance” – 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. “Aangaan” en “uitvoeren” moeten beide 
beperkt worden uitgelegd. “Aangaan” ziet alleen op het verrichten van de rechtshandeling 
waarbij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, tot stand komt. Of de rechtsverhou-
ding naar haar inhoud in strijd met de wet is, is voor de opinionparagraaf zonder belang. 
Dat onderwerp, dat raakt aan de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding, wordt uitslui-
tend geadresseerd in de remedies opinion.1546 De scheidslijn tussen de ene en de andere 
kwestie loopt gelijk op met de scheidslijn tussen de verschillende gronden van nietigheid 
of vernietigbaarheid van rechtshandelingen in het BW (art. 3:40). De opinionparagraaf 
ziet op gevallen waarin de rechtsverhouding “[strijdt] met een dwingende wetsbepaling” 
(art. 3:40 lid 2 BW). Hij ziet niet op gevallen waarin de rechtsverhouding “door inhoud of 
strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde” (art. 3:40 lid 1 BW).1547 Of 
een dwingende wetsbepaling de strekking heeft de geldigheid van de strijdige rechtshan-
delingen aan te tasten (art. 3:40 lid 3 BW), is voor de toepasselijkheid van de opinionpara-
graaf zonder belang. In zoverre heeft de opinionparagraaf een ruimer toepassingsgebied 
dan de regeling in de wet. “Uitvoeren” is beperkt tot de handelingen waartoe de rechts-
verhouding de opinionvennootschap rechtstreeks verplicht. Voorbereidingshandelingen 
vallen erbuiten.1548, 1549

penalty or other governmental sanction”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 534. In dezelfde richting 
Tribar 1998, § 6.6. De opinion, net als in Nederland, “is read to cover only violations of law by the 
company. Thus, the opinion is read not to cover a violation by another party to the transaction such as 
a violation by a lender of a state usury law.”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 538. 

1546 Anders mogelijk Nijnens 1996, p. 81.
1547 De opinion strekt zich ook niet uit over onrechtmatigedaadsregels. Vlg. Glazer, FitzGibbon & Weise 

2014, p. 538: “The opinion customarily is understood not to cover common law doctrines, such as those 
of contract or tort, which ordinarily are thought of as being incapable of being “violated”.”

1548 Als uitvoering langs verschillende wegen kan worden bereikt, en sommige daarvan wel en andere geen 
strijd met de wet opleveren, mag de opiniongever ervan uitgaan dat de opinionvennootschap een wette-
lijk toegelaten weg zal volgen. Een assumption op dat punt is onnodig. Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 
2014, p. 549.

1549 In de Verenigde Staten strekt de no violation of law opinion zich niet uit over verplichtingen van de 
opinionvennootschap die pas tot wasdom komen als de opinionvennootschap een recht uitoefent dat 
zij heeft onder de rechtsverhouding waarop de opinion ziet; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 551: 
“The opinion does not cover the performance of obligations the company takes on voluntarily. Suppose, 
for example, that the company is a utility operating a nuclear plant and the agreement requires it to put 
up its fuel rods as collateral if the company exercises a right under the agreement to borrow additional 
funds. Under those circumstances, an exception would not be necessary even if the lender is a foreign 
entity to which a pledge of the rods would be prohibited because the opinion covers the performance 
by the company of the obligations it is committing to perform when it enters into the agreement and 
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1022. Noodzaak qualifications. Om de no violation of law opinion te kunnen geven, moet 
de opiniongever nagaan of het aangaan en uitvoeren van de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, in strijd komt met de wet of met de statuten van de opinionvennoot-
schap. Dat dat het geval is en niet tevens vragen rijzen onder andere opinionparagrafen, 
komt in de praktijk weinig voor.1550 Handelingen in strijd met internationale sanctieregels 
zijn naar hun aard in strijd met de wet. Zij kunnen tot onafdwingbaarheid leiden van de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet; zie nr. 709 en 749. Het aangaan of uitvoeren van 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, kan vergen dat de opinionvennootschap een 
vergunning verkrijgt. Als die ontbreekt, is dat aangaan of uitvoeren in zoverre in strijd 
met de wet. Zie over vergunningvereisten nr. 1032 e.v. Het verstrekken van een garantie of 
zekerheid in strijd met de regels omtrent financiëlesteunverlening, is in strijd met de wet; 
zie nr. 627. Het aangaan en uitvoeren van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
kan in strijd zijn met de statuten als de rechtsverhouding doeloverschrijdend is of bin-
nen de opinionvennootschap niet de besluiten zijn genomen, en andere handelingen zijn 
verricht, die nodig zijn met het oog op het aangaan en nakomen van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet; zie over doeloverschrijding nr. 539 e.v. en over besluitvorming 
en andere interne handelingen nr. 561 e.v. De strijd met de wet of de statuten noopt de 
opiniongever in het algemeen ertoe een qualification op te nemen. Zie ook de genoemde 
nummers.

1023. Toepasselijkheid op pauliana. Over de vraag of de opinionparagraaf zich mede uit-
strekt over pauliana-regels (art. 3:45 BW en 42 en 47 Fw) is verschil van mening mogelijk. 
De vraag is zonder belang als de opinionparagraaf is opgenomen in een enforceability 
opinion. Strijd met de regels kan leiden tot onafdwingbaarheid van de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, zodat aan de pauliana-regels met het oog op de remedies 

not obligations to which it may become subject as a result of its volutarily exercise of rights granted to 
it by the agreement. Moreover, an exception would not be necessary because the opinion preparers are 
entitled to rely on an assumption, implicit in all opinions, that the company will not take discretionary 
action that will cause it to commit a violation of law.” De beperkte betekenis die de opinion aldus 
in de Verenigde Staten heeft, verrast. Zij brengt, in het in het citaat gegeven voorbeeld, bijvoorbeeld 
mee dat ook de verplichting van de opinionvennootschap tot terugbetaling van door haar opgeno-
men “additional funds” niet door de opinion wordt gevangen. In de Nederlandse praktijk verdient een 
ruimere benadering, waarin de no violation of law opinion zich ook uitstrekt over verplichtingen van 
de opinionvennootschap die pas tot wasdom komen als de opinionvennootschap een recht uitoefent, 
de voorkeur. 

1550 Dat strijd met de wet niet tot vragen onder andere opinionparagrafen leidt, kan voorkomen als de 
opinionvennootschap werkzaam is in een gereguleerde sector – denk aan een pensioenfonds, woning-
corporatie of zorg- of onderwijsinstelling. De regels waaraan een dergelijke gerguleerde instelling 
onderworpen is, kunnen het sluiten van overeenkomsten door de instelling beperken of aan voorwaar-
den onderwerpen. Soms zullen die beperkingen en voorwaarden hun neerslag hebben gevonden in de 
statuten van de betrokken instelling. In dat geval kan, afhankelijk van de inhoud van de regels, even-
tuele strijd met de wet ook de corporate power opinion, de corporate action opinion of de validly signed 
opinion raken, of soms de remedies opinion; vgl. noot 829. Een bespreking van die regels gaat het kader 
van dit boek te buiten.
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opinion hoe dan ook aandacht moet worden besteed. De vraag is wel van belang als de 
opinionparagraaf is opgenomen in een capacity opinion. Als de opinionparagraaf ruim 
moet worden uitgelegd, zodat hij mede op pauliana-regels ziet, moet in dat geval aan die 
regels aandacht worden besteed. (Of dat tot een qualification noopt, is een volgende vraag. 
De bankruptcy qualification strekt zich mede uit over pauliana-regels, zodat daarop niet 
afzonderlijk hoeft te worden gewezen; zie nr. 473.) Voor een ruime uitleg pleit dat paulia-
neus handelen tot vernietigbaarheid van de betrokken rechtshandeling kan leiden, en ook 
dat paulianeus handelen veelal onrechtmatig zal zijn.1551 Ertegen pleit dat de wet het ver-
richten van paulianeuze rechtshandelingen op zichzelf niet verbiedt, en dat vernietiging 
van een rechtshandeling op grond van pauliana relatieve werking heeft: ten opzichte van 
anderen dan degene die de pauliana inroept, blijft de rechtshandeling in stand.1552 Per 
saldo verdient het de voorkeur de pauliana-regels niet onder de no violation of law opinion 
te brengen. De opinionontvanger heeft van een dergelijke aanpak in de praktijk geen last. 
Als de ene opiniongever slechts een capacity opinion geeft, zal er een andere opiniongever 
zijn die een enforceability opinion geeft waarin mede aandacht aan de pauliana-regels 
wordt geschonken.

1024. “law or regulation”. Sommige opinionontvangers vragen de opiniongever “Dutch 
law” te vervangen door “Dutch law or regulation”. Wat een “regulation” is, is echter niet 
erg duidelijk.1553 Een verwijzing naar “regulation” is daarom te ontraden; vgl. nr. 95. Als 
de zorg van de opinionontvanger is dat “law” de opinion beperkt tot Nederlandse wetten, 
is die zorg ongegrond. De opinion strekt zich ook uit over voorschriften van Nederlands 
recht die niet in de wet zijn vastgelegd; vgl. nr. 228.

1025. Aanbieding van effecten. Als een opinion ziet op effecten – obligaties of aan delen – 
die worden aangeboden aan het publiek, zal de opinionontvanger veelal verlangen dat de 
no violation of law opinion zich mede uitstrekt over die aanbieding. De opiniongever kan 
een assumption opnemen met de strekking dat de Wft is nageleefd. Nodig is dat niet. De 
no licences opinion of de no registration opinion moet in dat geval worden aangepast.

1026. Tekst. Als een opinion ziet op door de opinionvennootschap uitgegeven effecten, kan 
de no violation of law opinion zonder moeite worden omgebouwd of uitgebreid tot een 
opinion die zegt dat het aanbieden door de opinionvennootschap van die effecten, niet in 
strijd komt met Nederlands recht. Een voorbeeld is:

The Company’s offer of the [Notes][Shares] does not violate Dutch law.

1551 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/587. 
1552 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/598.
1553 Zie noot 638.
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1027. Wft-eisen. Aanbieding van effecten aan het publiek vergt in beginsel dat een pros-
pectus wordt gepubliceerd (art. 5:2 Wft; zie voor uitzonderingen art. 5:3, 5:4 en 5:5 Wft). 
Het prospectus moet worden goedgekeurd door de AFM of door een toezichthoudende 
instantie in een andere staat in de Europese Economische Ruimte (art. 5:2 Wft; zie voor de 
definitie van het in art. 5:2 Wft gebruikte “lidstaat” art. 1:1 Wft). Bij de aanbieding moeten 
voorts andere regels in acht genomen worden. Het prospectus moet voldoen aan de eisen 
die de wet (art. 5:13 e.v. Wft) en de Prospectusverordening daaraan stellen. Goedkeuring 
van het prospectus door de AFM of een toezichthoudende autoriteit in een andere staat in 
de EER betekent niet dat het prospectus in alle opzichten aan de daaraan te stellen eisen 
voldoet.1554 Het prospectus moet op een door de wet en de Prospectusverordening bepaalde 
wijze worden gepubliceerd (art. 5:21 Wft). Reclame-uitingen en andere mededelingen ter 
zake van de aanbieding zijn slechts toegelaten binnen de door de wet gestelde grenzen 
(art. 5:20 Wft). Als een prospectus ontbreekt, kan in reclame-uitingen en andere medede-
lingen een “wildwestbordje” moeten worden opgenomen, dat ervoor waarschuwt dat geen 
prospectus is gepubliceerd (art. 20 lid 5 Wft; art. 34 laatste alinea Prospectusverordening). 
Als het prospectus onjuist blijkt of achterhaald raakt, kan een aanvullend prospectus 
moeten worden gepubliceerd (art.  5:23 Wft). Een opiniongever die een no violation of 
law opinion opneemt over een aanbieding van effecten aan het publiek, zal op de toepas-
selijkheid van al deze regels wijzen in een assumption dat de Wft is nageleefd; zie echter 
nr. 1028.1555, 1556

1028. Geen toepasselijkheid op inhoud prospectus. Van de in nr.  1027 genoemde regels 
waaraan moet worden voldaan bij aanbieding van effecten aan het publiek, is de regel dat 
in beginsel een prospectus moet worden gepubliceerd de belangrijkste. De praktijk leert 
dat als een door de AFM goedgekeurd prospectus is gepubliceerd, de opiniongever veelal 
geen assumption opneemt met de strekking dat de Wft is nageleefd; vgl. nr. 1027. Hij zal 
in dat geval het prospectus en de goedkeuring door de AFM bestuderen en daarvan in de 

1554 De toets door de AFM of de andere toezichthoudende autoriteit is noodzakelijkerwijs beperkt 
tot een toets of in het prospectus aandacht is besteed aan de onderwerpen die daarin volgens de 
Prospectusverordening moeten worden opgenomen. Of de opgenomen informatie juist is en, meer in 
het algemeen, of het prospectus “alle gegevens [bevat] welke […] de noodzakelijke informatie vormt 
om de beleggers in staat stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over het vermogen, de finan-
ciële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en de eventuele garant, en 
over de rechten welke aan deze effecten verbonden zijn” (art. 5 Richtlijn 2003/71/EG betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of 
tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG), kan de AFM of de andere 
toezichthouder niet vaststellen. 

1555 Een dergelijke assumption is niet in strijd met de regel dat niet in een assumption mag worden veron-
dersteld wat vervolgens in een opinionparagraaf wordt bevestigd; vgl. nr. 285. Bevestigde de opinion 
slechts dat de aanbieding niet in strijd komt met de Wft, dan zou die regel gelden. De opinion doet 
echter iets anders: zij bevestigt dat de aanbieding ook overigens niet in strijd met Nederlands recht is.

1556 Niet-naleving van de prospectusregels heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de aanbieding of de 
aangeboden effecten: art. 1:23 Wft bepaalt als hoofdregel dat een rechtshandeling die is verricht in strijd 
met de Wft niet uit dien hoofde aantastbaar is.
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opinion melding maken. De opiniongever geeft daarmee aan dat hij heeft vastgesteld dat 
het vereiste prospectus beschikbaar is. De opiniongever zal echter niet hebben vastgesteld 
dat ook aan de overige in nr. 1027 genoemde aanbiedingsregels in de Wft is voldaan. In 
het bijzonder zal de opiniongever niet hebben vastgesteld dat het prospectus aan de eisen 
van de wet en de Prospectusverordening voldoet. Een prospectus moet de gegevens bevat-
ten die een belegger nodig heeft om zich een verantwoord oordeel te vormen omtrent een 
belegging in de effecten waarop het prospectus ziet (vgl. art. 5:13 Wft). De vaststelling dat 
het prospectus die gegevens bevat, wortelt in belangrijke mate in de feiten, en is hooguit 
deels een werkelijk juridisch oordeel. Een bevestiging dat het prospectus aan de daaraan 
te stellen eisen voldoet is daarom geen legal opinion; zie nr. 19 e.v. en vgl. de uiteenzetting 
omtrent 10b-5 opinions in nr. 1072. De bevestiging zou ook uitvoerig onderzoek vergen, 
met de daaraan verbonden kosten; vgl. nr.  157 e.v. en in het bijzonder nr.  162. Als de 
opiniongever ervan blijk geeft het prospectus en de goedkeuring van de AFM te hebben 
bestudeerd, en geen assumption omtrent de naleving van de Wft opneemt, mag de no vio-
lation of law opinion zo worden uitgelegd, dat daarin mede wordt bevestigd dat het voor 
de betrokken aanbieding door de Wft vereiste prospectus is opgesteld. In de opinion moet 
een assumption worden gelezen dat de Wft voor het overige is nageleefd.1557

1029. Voorwetenschap. Een transactie in effecten die zijn toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt of worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit is 
in strijd met de Wft als degene die de transactie verricht beschikt over voorwetenschap 
(art. 5:56 Wft; zie voor de definitie van voorwetenschap art. 5:53 lid 1 Wft).1558 “Transactie” 
omvat elke vervreemding van effecten, maar ook de uitgifte daarvan.1559 Een aanbieding 
van effecten aan het publiek sluit daarmee altijd een transactie door de opinionvennoot-
schap in. De opiniongever zal in een assumption op de toepasselijkheid van de voorweten-
schapsregels wijzen. Als de assumption ontbreekt, moet zij geacht worden desalniettemin 
te zijn opgenomen.1560 De vraag of de opinionvennootschap over voorwetenschap beschikt 
is een feitelijke. Van een opiniongever kan niet worden verwacht dat hij naar die vraag 
onderzoek doet; vgl. nr. 242.

1030. Verwerking prospectus in no licences opinion of no registration opinion. Als ter zake 
van een aanbieding een door de Wft vereist prospectus is gepubliceerd dat door de AFM 
is goedgekeurd, moet dat in de no licences opinion tot uitdrukking worden gebracht; zie 
nr. 1032. Als een door de Wft vereist prospectus is gepubliceerd dat door een buitenlandse 
toezichthoudende autoriteit is goedgekeurd, waarna die autoriteit aan de AFM ter zake de 

1557 Dat is dan een implied assumption.
1558 Zie voor de definities van “gereglementeerde markt” en “multilaterale handelsfaciliteit” art. 1:1 Wft.
1559 Hoff, in GS Toezicht Financiële Markten, art. 5:56 Wft, aant. 8.
1560 Zij is dan een implied assumption.
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door de wet vereiste verklaring heeft afgelegd (zie art. 5:11 Wft) moet dat in de no registra-
tion opinion tot uitdrukking worden gebracht; zie nr. 1049.

11.3 De no licences opinion

1031. Opinion:

The Company does not require any governmental licence, dispensation, recognition or 
other consent for its entry into and performance of the Agreement.

1032. Betekenis. De tekst in nr. 1031 is geschikt voor gebruik als no licences opinion. 
De opinion houdt in dat de opinionvennootschap voor het aangaan en nakomen van 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geen toestemmingen van overheidswege 
nodig heeft.1561, 1562

1033. Toestemmingen van overheidswege. De opinionparagraaf ziet op toestemmingen van 
overheidswege. Dat zijn toestemmingen die (a) door een overheidsorgaan, en (b) krach-
tens de wet moeten worden gegeven.1563 De aard van de toestemming – een vergunning, 
ontheffing of erkenning; vgl. nr. 1035 – is zonder belang. Het betrokken overheidsorgaan 
kan ook een buitenlands overheidsorgaan zijn. Voldoende is dat de Nederlandse wet eist 
dat toestemming van het buitenlandse orgaan wordt verkregen. Zie voor een voorbeeld 
nr.  1039. De opinion ziet alleen op toestemmingen die de opinionvennootschap nodig 
heeft. Als de opinionontvanger wil weten of hij zelf enige toestemming nodig heeft, moet 
hij daarover een no adverse consequences opinion vragen.

1034. Beperkte uitleg “entry into and performance”. De opinionparagraaf moet beperkt 
worden uitgelegd. Hij ziet alleen op het aangaan en uitvoeren – “entry into and perfor-
mance” – van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. “Aangaan” is beperkt tot het 
verrichten van de rechtshandeling waarbij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
tot stand komt; “uitvoeren” is beperkt tot de handelingen waartoe de rechtsverhouding de 

1561 Nijnens 1996, p. 100-101, maakt geen onderscheid tussen de no licences opinion en de no registration 
opinion maar behandelt de twee als één. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 565 e.v., en Tribar 1998, 
§ 6.7, doen hetzelfde.

1562 Net als in Nederland strekt de no licences opinion zich in de Verenigde Staten alleen uit over toestem-
mingen van overheidswege die de opinionvennootschap behoeft. Toestemmingen die moeten worden 
verkregen door andere partijen bij de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vallen buiten het bereik 
van de opinion; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 572.

1563 Waar de opinion zich uitstrekt over Nederlands recht, en niet slechts de Nederlandse wet, (zie nr. 227 
e.v.) kan de vraag rijzen of de opinionparagraaf zich niet moet uitstrekken over toestemmingen die het 
recht eist. Een vereiste dat toestemming van overheidswege wordt verkregen, vergt echter altijd een 
wettelijke basis; vgl. nr. 228. De vraag heeft daarmee geen praktisch belang.
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opinionvennootschap rechtstreeks verplicht; vgl. nr. 1021. Op toestemmingen die vereist 
zijn voor voorbereidingshandelingen, of anderszins in verband met de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, ziet de opinion niet. In een voorbeeld (dat wat ver afstaat van de 
opinionpraktijk): als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, eist dat de opinionven-
nootschap aan de Taiwanese opinionontvanger een onderzeeboot levert, strekt de opi-
nionparagraaf zich uit over de uitvoervergunning die de opinionvennootschap mogelijk 
behoeft onder Verordening (EG) nr.  1334/20001564 – want die vergunning raakt recht-
streeks aan de verplichting tot levering – maar niet over de omgevingsvergunning die de 
opiniongever behoeft voor de werf waar de onderzeeboot wordt gebouwd (art. 2.1 lid 1 
onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).1565

1035. “Licence, dispensation, recognition”; alternatieve formuleringen. De opinion spreekt 
van “governmental licence, dispensation, recognition or other consent”. Zij haakt 
daarmee aan bij de terminologie – vergunning, ontheffing, erkenning – die volgens de 
Aanwijzingen voor de regelgeving (aanwijzing 125) moeten worden gebruikt voor toe-
stemmingen van overheidswege.1566 “or other consent” vangt alle toestemmingen die niet 
een voorgeschreven benaming hebben. Denk aan toestemmingen die zijn aangeduid als 
“goedkeuring” (vgl. nr. 1039) of “verklaring van geen bezwaar”.1567 Andere formuleringen 
worden ook gebruikt, zoals “governmental or regulatory consents, approvals or authori-
sations”. Inhoudelijke betekenis hebben de verschillen in formulering niet. In alle gevallen 
heeft de opinionparagraaf de in nr. 1033 uiteengezette betekenis.

1036. “governmental authority or agency”. Sommige opinionontvangers vragen te vermel-
den dat de opinionparagraaf ziet op toestemmingen van enige “governmental or regula-
tory authority” of “governmental authority or agency”. Een verwijzing naar “regulatory 

1564 Verordening (EG) nr.1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire 
regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik.

1565 In dezelfde richting voor de Amerikaanse praktijk Para, in: Sterba, p. 4-33/34: “Using the phrase the 
“incurrence by the borrower of its obligations contained in” has been suggested in lieu of the more 
typical “performance by the borrower of” as more clearly reflecting the intent of the opinion and the 
analysis in fact undertaken by counsel in giving the opinion. “Performance” literally may encompass 
all possible future methods of, and preconditions to, complying with the finance documents, which 
counsel cannot reasonably be expected to anticipate and consider. For example, future compliance with 
a covenant to maintain and repair properties would very likely require various governmental permits, 
the nature of which depend on the specific acts to be done.”

1566 De Aanwijzingen voor de regelgeving, vastgelegd in een Circulaire van de Minister-President van 
18 november 1992, moeten in acht genomen worden bij het tot stand brengen van “regelingen die onder 
ministeriële verantwoordelijkheid tot stand komen en, voor zover uitdrukkelijk aangegeven, op verdra-
gen, bindende besluiten van instellingen van de Europese Unie en andere besluiten van volkenrechte-
lijke organisaties” (aanwijzing 1). De Aanwijzingen zijn te vinden op www.wetten.nl onder “Circulaires 
rijksdienst”.

1567 Zie bijvoorbeeld art.  3:95 en 3:96 Wft, die voor verkrijging van een gekwalificeerde deelneming in 
bepaalde Nederlandse financiële ondernemingen (art. 3:95) en voor bepaalde handelingen door een 
Nederlandse bank (art. 3:96) een verklaring van geen bezwaar van de ECB of DNB eisen.
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authority” of “agency” is echter te ontraden. Wat een “regulatory authority” of “agency” 
is, is niet erg duidelijk.1568 Als de zorg van de opinionontvanger is dat “governmental” de 
opinion onwenselijk beperkt, is die zorg ongegrond. De opinion strekt zich uit over alle 
toestemmingen die door een overheidsorgaan krachtens de wet moeten worden gegeven; 
zie nr. 1033.

1037. Verhouding tot no violation of law opinion. Een opinionvennootschap die handelt 
zonder een krachtens de wet vereiste toestemming, handelt in strijd met de wet. De beves-
tiging die de no licences opinion geeft, ligt daarom al besloten in de no violation of law 
opinion. Zo beschouwd kan, als een opinion al een no violation of law opinion bevat, de no 
licences opinion zonder bezwaar worden weggelaten. De opinion is echter gebruikelijk.1569

1038. Onderzoek. Om de no licences opinion te kunnen geven, moet de opiniongever 
nagaan of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vergt dat de opinionvennoot-
schap enige toestemming van overheidswege verkrijgt. In de praktijk is dat niet vaak het 
geval. Als toestemming vereist is, vindt dat meestal zijn grond in de Wft. Als toestem-
ming vereist is, moet de opiniongever nagaan of de vereiste toestemming is verkregen.

1039. Aanbieding van effecten. Toestemming van overheidswege kan vereist zijn bij aan-
bieding van effecten aan het publiek.1570 Aanbieding van effecten aan het publiek vergt in 
beginsel dat een prospectus wordt gepubliceerd, dat is goedgekeurd door de AFM of door 
een toezichthoudende instantie in een andere staat in de Europese Economische Ruimte 
(art. 5:2 Wft). Op het beginsel bestaan uitzonderingen (art. 5:3, 5:4 en 5:5 Wft); zie ook 
nr. 1025 e.v. De vereiste goedkeuring van het prospectus is een toestemming van over-
heidswege, waarop de opinionparagraaf ziet. Dat geldt ongeacht of de toestemming door 
de AFM of door een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat wordt verleend; 
zie nr. 1033. Als effecten worden aangeboden, zijn doorgaans ten minste drie stappen te 
onderscheiden: (a) de aanbieding van de effecten aan het publiek – lees: het aanbod tot ver-
vreemding van de effecten of de uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkrijging 
van de effecten –1571 (b) de overeenkomst waarbij de effecten worden verkocht, vaak aan 
een bankensyndicaat, (c) de uitgifte van de effecten. De volgorde waarin de drie stappen 
worden gezet, is niet altijd dezelfde. Stappen kunnen ook samenvallen. Een goedgekeurd 

1568 De vraag wat “agency” betekent wordt pregnanter als de opinion zegt dat begrippen die zijn gedefi-
nieerd in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, in de opinion dezelfde betekenis hebben, en 
de rechtsverhouding een definitie van “agency” (of “governmental authority or agency”) bevat; vgl. 
Nijnens 1996, p. 101.

1569 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 566-567.
1570 “Aanbieden van effecten aan het publiek” is: “het doen van een tot meer dan een persoon gericht vol-

doende bepaald aanbod als bedoeld in artikel 217, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, 
tot het aangaan van een overeenkomst tot het kopen of anderszins verkrijgen van effecten dan wel een 
uitnodiging tot het doen van een aanbod op dergelijke effecten”; zie art. 5:1 onder a Wft.

1571 Vgl. noot 1570.
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prospectus kan vereist zijn voor de stap onder (a). Voor de no licences opinion maakt dit 
ondertussen zelden verschil. In de praktijk ziet zij meestal op alle drie stappen. Dat geldt 
ongeacht of publicatie van een goedgekeurd prospectus is vereist of niet. Zo kan bij een 
aanbieding van obligaties die is uitgezonderd van de prospectuseis, de opinionparagraaf 
luiden:

The Company does not require any governmental licence, dispensation, recognition or 
other consent for its entry into and performance of the Purchase Agreement and for its 
offer, entry into and performance of the Notes.

1040. Aanbieding van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Toestemming van 
overheidswege kan vereist zijn bij aanbieding van deelnemingsrechten in een beleggings-
instelling of een “icbe” (zie voor de definities van de begrippen art. 1:1 Wft). In beginsel 
behoeft de beheerder van een aanbiedende beleggingsinstelling of, in geval van een beleg-
gingsmaatschappij zonder afzonderlijke beheerder, de beleggingsmaatschappij, een ver-
gunning van de AFM (art. 2:65 Wft; zie voor uitzonderingen art. 1:13a, 1:13b, 2:66, 2:66a 
en 2:74 Wft). Eenzelfde vergunningseis geldt voor icbe’s (art. 2:69b Wft). “Aanbieden” is 
in de Wft (art. 1:1) enigszins vaag gedefinieerd.1572 Wanneer het aanbieden geschiedt, is 
daarom niet altijd duidelijk. Net als bij de aanbieding van effecten (zie nr. 1039), zal de no 
licences opinion echter doorgaans breed zijn opgezet, zodanig dat zij ook op het aanbie-
den ziet.

1041. Andere Wft-vergunningvereisten. De Wft bevat andere vergunningvereisten die voor 
de no licences opinion van belang kunnen zijn. Het aangaan van bepaalde swaps en andere 
derivaten kan soms het verlenen van een beleggingsdienst zijn, waarvoor in beginsel een 
vergunning van de AFM vereist is (art. 2:96 Wft; zie voor uitzonderingen art. 1:18, 2:97, 
2:98 en 2:104 Wft; zie voor de definitie van “verlenen van een beleggingsdienst” art. 1:1 
Wft). Het aanbieden van beleggingsobjecten vergt in beginsel een vergunning van de AFM 
(art. 2:55 Wft; zie voor uitzonderingen art. 2:56, 2:57 en 2:59 Wft; zie voor de definities van 
“aanbieden” en “beleggingsobject” art. 1:1 Wft). Enigszins ingewikkeld is het aantrekken 
van opvorderbare gelden – lees: het (in)lenen van geld (zie voor de definitie van “opvor-
derbare gelden” art. 1:1 Wft, dat verwijst naar art. 4 Verordening kapitaalvereisten). Het 
aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek is in beginsel verboden (zie art. 3:5 
Wft). Waar het beginsel uitzondering lijdt (zie art. 3:5 leden 2-4 Wft), vergt het aantrek-
ken van opvorderbare gelden op zichzelf geen toestemming van overheidswege.1573 Als de 

1572 “Aanbieden” is, voor zover hier van belang: “het rechtstreeks of middellijk doen van een voldoende 
bepaald voorstel tot het als wederpartij aangaan van een overeenkomst inzake een recht van deelne-
ming in een beleggingsinstelling of een icbe of het rechtstreeks of middellijk vragen of verkrijgen van 
gelden of andere goederen van een cliënt ter deelneming in een beleggingsinstelling of een icbe”.

1573 Het aantrekken van opvorderbare gelden door aanbieding van effecten aan het publiek (vgl. art. 3:5 
lid 2 onder d Wft) kan vergen dat een van overheidswege goedgekeurd prospectus voorhanden is; zie 
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werkzaamheden van de opinionvennootschap echter bestaan uit (a) het aantrekken van 
opvorderbare gelden bij het publiek, en (b) het verlenen van krediet voor eigen rekening, 
is zij een bank (art. 1:1 Wft jo. 4 lid 1 onder (1) Verordening kapitaalvereisten) en behoeft 
zij deswege in beginsel een bankvergunning van de ECB (art. 2:11 Wft (ook voor uitzon-
deringen)). Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, strekt tot het aantrekken van 
gelden bij het publiek, kan de opiniongever ervoor kiezen een assumption op te nemen 
waarin wordt verondersteld dat de opinionvennootschap geen bank is of dat zij, omdat 
zij onder een van de uitzonderingen van het vergunningvereiste valt (art. 2:11 jo. 3:2 en 
3:5 Wft), geen bankvergunning behoeft. Als de opiniongever geen redenen heeft om aan 
te nemen dat de opinionvennootschap kredietuitzettingen verricht, kan een dergelijke 
assumption ook achterwege blijven.1574 Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
strekt tot het aantrekken van gelden van anderen dan het publiek – bijvoorbeeld van een 
bank of bankensyndicaat – is een assumption onnodig.

1042. Mededingingsrecht. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, strekt tot 
overname van een onderneming of tot het aangaan van een joint venture, kan de opi-
nionvennootschap toestemming van overheidswege behoeven onder toepasselijk mede-
dingingsrecht – Europees of Nederlands. Dat geldt ook als de overeenkomst anderszins 
mededingingsrechtelijke vragen oproept. Het gebruik brengt echter mee dat een opinion 
zich over mededingingsrecht niet uitstrekt; zie nr. 232.

1043. In- en uitvoerwetgeving; sanctieregels. Grensoverschrijdende levering van goederen 
en diensten kan onder omstandigheden toestemming van overheidswege vergen onder 
Europese of Nederlandse in- en uitvoerwetgeving. In de praktijk zijn opinions over rechts-
verhoudingen die aanleiding geven tot zorgen op dit punt echter schaars. Nederlands recht 
stelt in beginsel geen beperkingen aan grensoverschrijdende betalingen. Internationale 
sanctieregels kunnen uitzonderingen op het beginsel bevatten; vgl. nr. 709.

1044. Aanpak bij vereiste toestemming. Als toestemming vereist is, moet daarop in de 
opinion worden gewezen. Mogelijk moet de opiniongever nagaan of de vereiste toestem-
ming is verkregen.

nr. 1039. 
1574 Tot de inwerkingtreding van de Wft had een assumption omtrent de noodzaak van een bankvergun-

ning een breder belang. Tot die tijd was de regeling omtrent bankvergunningen opgenomen in de Wet 
toezicht kredietwezen 1992. Het was onzeker of handelen in strijd met die wet leidde tot nietigheid 
of vernietigbaarheid van de in strijd met de wet verrichte rechtshandelingen; Dieben, in GS Toezicht 
Financiële Markten, art. 1:23 Wft, aant. 5.1. Daarmee was tevens onzeker of een overeenkomst waarbij 
opvorderbare gelden werden aangetrokken door een opinionvennootschap die een bank was maar niet 
de vereiste vergunning bezat, wel afdwingbaar zou zijn. Een assumption omtrent het ontbreken van de 
noodzaak een bankvergunning te verkrijgen, was daarom nodig met het oog op de remedies opinion. 
Thans bepaalt art. 1:23 Wft dat rechtshandelingen in strijd met de Wft niet uit dien hoofde aantastbaar 
zijn. De zorg omtrent de afdwingbaarheid van in strijd met de Wft gesloten rechtsverhoudingen is 
daarmee verdwenen.
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1045. Aanpak. Wat de opiniongever moet doen als toestemming van overheidswege ver-
eist is, verschilt. Een vast opiniongebruik ontbreekt. Soms kan de opiniongever ermee 
volstaan te vermelden dat een bepaalde toestemming is vereist. Dat kan door aan het eind 
van de in nr. 1031 opgenomen tekst toe te voegen “except for […]” met vermelding van 
de vereiste toestemming. Soms volstaat een assumption waarin wordt verondersteld dat 
een bepaalde toestemming is verleend. Het is echter denkbaar dat de opinionontvanger 
verlangt dat de opiniongever nagaat of een vereiste vergunning is verleend. Als de toe-
stemming is ingeschreven in het Wft-register, kan de opiniongever mogelijk afgaan op 
die inschrijving; zie nr. 446 e.v. Als dat niet kan, of als een vergunning is vereist die niet 
in het Wft-register is ingeschreven, moet de opiniongever bij de opinionvennootschap de 
toestemming opvragen en deze bestuderen. Als, zoals in de praktijk wel voorkomt, de 
toestemming niet boven water te halen is, heeft de opiniongever geen andere uitweg dan 
een assumption op te nemen. Als de opiniongever heeft vastgesteld dat een vereiste toe-
stemming is verleend, of in een assumption heeft verondersteld dat dat is gebeurd, kan 
in de opinionparagraaf worden bevestigd dat alle vereiste toestemmingen zijn verkregen, 
bijvoorbeeld als volgt:1575

All governmental licences, dispensations, recognitions and other consents required by 
the Company for its entry into and performance of the Agreement have been obtained.

1046. Voorschriften en beperkingen. De wet laat vaak toe dat aan een toestemming van 
overheidswege voorschriften en beperkingen worden verbonden.1576 Een beperking 
beperkt de reikwijdte van een toestemming. Voor de opinionpraktijk zijn vooral beper-
kingen die bepaalde handelingen van de toestemming uitsluiten, van belang.1577

Als de opinionvennootschap handelt buiten de grenzen van een beperking, handelt zij 
zonder toestemming. De opiniongever moet dus nagaan of er beperkingen zijn. Is dat 
het geval, dan moet hij bepalen of de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, binnen 
de grenzen van de beperkingen valt. Een voorschrift is een verplichting die de houder 
van de toestemming in verband met de toestemming in acht moet nemen. Of niet-nale-
ving van een voorschrift de toestemming waaraan zij verbonden is aantast, hangt af van 
de wet waarop het voorschrift is gebaseerd. In de meeste gevallen blijft de toestemming 
onaangetast. Wel kan de toestemming bij niet-naleving van een voorschrift vaak worden 

1575 Een opinion dat alle vereiste toestemmingen zijn verkregen, mag worden gebaseerd op een assumption 
dat een bepaalde toestemming is verleend. De regel dat niet in een assumption mag worden veron-
dersteld wat vervolgens in een opinionparagraaf wordt bevestigd (zie nr. 285), mist hier toepassing. 
Bevestigde de opinion slechts dat de bepaalde toestemming was verleend, dan zou de regel gelden. De 
opinion doet echter iets anders: zij bevestigt dat naast de veronderstelde toestemming geen andere 
toestemmingen zijn vereist. 

1576 Zie over het begrip “beperking” Aanwijzingen 127 lid 2 en over het begrip “voorschrift” Aanwijzing 128 
lid 2 Aanwijzingen voor de regelgeving. 

1577 Andere mogelijke beperkingen zijn bijvoorbeeld een beperking naar tijd of plaats: zie Aanwijzing 127 
Aanwijzingen voor de regelgeving.
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ingetrokken. Als niet-naleving van een voorschrift de betrokken toestemming aantast, 
moet de opiniongever nagaan of er voorschriften zijn. Op de vraag of hij dat ook moet als 
niet-naleving de toestemming onaangetast laat, bestaat geen klip en klaar antwoord. De 
opiniongever zal van geval tot geval moeten bepalen wat de zorgvuldigheid eist. Daarbij 
zal hij in aanmerking moeten nemen wat de gevolgen kunnen zijn als een voorschrift niet 
wordt nageleefd; vgl. nr. 224 e.v. Heeft de opiniongever vastgesteld dat er voorschriften 
zijn, dan zal hij in een assumption moeten veronderstellen dat de opinionvennootschap 
zich daaraan houdt. Of de opinionvennootschap dat doet, is een feitelijke vraag, waarin 
de opiniongever zich niet hoeft te verdiepen; zie nr. 242. Vaststellen of er beperkingen of 
voorschriften zijn, doet de opiniongever aan de hand van de betrokken toestemming. Als 
daaruit niet van beperkingen of voorschriften blijkt, mag de opiniongever ervan uitgaan 
dat die er niet zijn. Met de mogelijkheid dat buiten de toestemming om beperkingen of 
voorschriften zijn gesteld, hoeft hij geen rekening te houden: vgl. nr. 246.

1047. Van kracht blijven toestemmingen. De opinionontvanger kan erop aandringen dat in 
de opinion wordt bevestigd dat de vereiste toestemmingen nog van kracht zijn (“remain 
in force”). Die bevestiging kan de opiniongever echter alleen geven als hij heeft kunnen 
vaststellen dat zij juist is. Dat zal veelal niet het geval zijn. In een enkel geval zal het Wft-
register een voldoende basis bieden voor de vaststelling; vgl. nr. 446 e.v. De bevestiging 
te baseren op een assumption dat de toestemmingen nog van kracht zijn, is ongepast; zie 
nr. 285.

11.4 De no registration opinion

1048. Opinion:

There are no governmental registration, filing or similar formalities required to ensure 
the validity and binding effect on and enforceability against the Company of the 
Agreement.

1049. Betekenis. De tekst in nr. 1048 is die van een gebruikelijke no registration opinion. 
De opinion houdt in dat de afdwingbaarheid in rechte jegens de opinionvennootschap 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet afhangt van een door de wet voor-
geschreven registratie, depot of vergelijkbare formaliteit. De opinion komt ook wel voor 
zonder de beperking tot formaliteiten die raken aan de afdwingbaarheid van de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet.1578

1578 Zie noot 1561.
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1050. “similar formalities”. De opinionparagraaf in de in nr. 1048 opgenomen vorm ziet 
op registraties, depots en vergelijkbare formaliteiten – “ similar formalities” – die de wet 
eist.1579 “Vergelijkbare formaliteiten” zijn bijvoorbeeld het verstrekken van inlichtingen; 
vgl. nr. 1051.

1051. Wel of niet beperking tot formaliteiten die afdwingbaarheid raken. De opinion-
paragraaf komt voor in twee vormen. In een beperkte vorm strekt hij zich slechts uit over 
formaliteiten die nodig zijn met het oog op de afdwingbaarheid jegens de opinionven-
nootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Aldus de in nr. 1048 opgeno-
men tekst. In die vorm is de opinion strikt genomen geen diligence opinion. Zij doet niet 
meer dan extra licht zetten op één van de vragen die de opiniongever zich moet stellen 
om een remedies opinion te kunnen geven: de vraag of met het oog op die afdwingbaar-
heid formaliteiten moeten worden vervuld. Zo beschouwd is de opinion in die vorm een 
beperkte remedies opinion, die aan de remedies opinion niets wezenlijks toevoegt. In de 
beperkte vorm kan de opinionparagraaf daarom net zo goed worden weggelaten. In de 
praktijk wordt door opinionontvangers echter altijd om de opinionparagraaf gevraagd. In 
een meer uitgebreide vorm strekt de opinion zich uit over alle formaliteiten die nodig zijn 
in verband met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. In dat geval is de opinion een 
werkelijke diligence opinion. Zij luidt dan bijvoorbeeld:

There are no governmental registration, filing or similar formalities required in con-
nection with the Company’s entry into or performance of the Agreement.1580

1052. Mogelijke formaliteiten. Formaliteiten die nodig zijn met het oog op de afdwingbaar-
heid jegens de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zijn 
zeldzaam. Een stille verpanding van roerende zaken of van vorderingen is, als zij niet bij 
authentieke akte geschiedt, slechts geldig als de pandakte is geregistreerd bij de belasting-
dienst (art. 3:237 resp. 3:239 BW jo. art. 1 Registratiewet 1970).1581 Een hypotheek is slechts 
geldig als de hypotheekakte is ingeschreven in de daarvoor bestemde openbare registers 
(art.  3:89 lid 1 jo. 3:98 BW).1582 Formaliteiten die nodig zijn in verband met de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet, komen vaker voor. Grensoverschrijdende betalingen 

1579 Vgl. over de beperking tot formaliteiten geëist door de wet noot 1563.
1580 Een zo breed opgezette opinion blijft beperkt tot formaliteiten die de opinionvennootschap moet 

verrichten (met inbegrip van formaliteiten die vereist zijn om een geldig zekerheidsrecht te vestigen; 
vgl. nr. 1053. Formaliteiten die moeten worden verricht door andere partijen bij de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, blijven buiten het bereik van de opinion. In de Verenigde Staten geldt hetzelfde; 
vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 572.

1581 De authentieke akte zal in de praktijk nagenoeg altijd een notariële akte zijn; zie echter noot 1278.
1582 Een pandrecht op intellectuele-eigendomsrechten die zijn ingeschreven in een register, kan in het alge-

meen slechts worden ingeroepen tegen derden als het pandrecht in het betrokken register is ingeschre-
ven; vgl. noot 420. Opinions over pandrecht op intellectuele-eigendomsrechten zijn echter zeldzaam; 
zie noot 1270.
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kunnen nopen tot het verstrekken van inlichtingen aan DNB (art. 7 Wet financiële betrek-
kingen buitenland 1994).1583 Als de opinion een validly issued opinion is over uitgifte van 
aandelen door een NV vraagt aandacht dat het besluit van de algemene vergadering tot 
uitgifte of tot aanwijzing van een ander orgaan als het orgaan bevoegd te besluiten tot 
uitgifte, bij het handelsregister moet worden gedeponeerd (art. 2:96 lid 3 BW). De uitgifte 
zelf moet aan het handelsregister worden opgegeven (art. 2:96 lid 4 BW). Als, zoals gebrui-
kelijk is, het voorkeursrecht wordt uitgesloten, moet het besluit daarover ook bij het han-
delsregister worden neergelegd (art. 2:96a lid 7 BW). Aan dezelfde regels moet aandacht 
worden besteed als de opinion ziet op een rechtsverhouding waarbij rechten tot het nemen 
van aandelen worden verleend (art. 2:96 lid 5 en 2:96a lid 8 BW). Te denken is aan uitgifte 
van converteerbare obligaties. Andere rechtsverhoudingen waarop een opinion kan zien, 
kunnen om andere registraties, depots en vergelijkbare formaliteiten vragen. Om de opi-
niongever uitvoerig onderzoek op dit punt met de daaraan verbonden kosten te besparen 
(vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162) kan de opinionparagraaf beter beperkt worden 
opgezet. Omdat het achterwege laten van de vereiste formaliteiten de opinionontvanger in 
het algemeen niet raakt, is dat voor hem niet bezwaarlijk.

1053. Formulering bij zekerheidsrecht. Als een valid security opinion over een pandrecht 
wordt gegeven, zal die niet beperkt blijven tot de afdwingbaarheid van het pandrecht 
jegens de opinionvennootschap maar zich uitstrekken over de afdwingbaarheid van het 
pandrecht jegens een ieder; zie nr. 783. De no registration opinion behoort in dat geval 
hetzelfde te doen. Zo wordt het bijvoorbeeld:

There are no governmental registration, filing or similar formalities required to ensure 
the validity and enforceability of the Pledge [other than for the purpose of complying 
with the assumption in paragraph [number]].

Als de opinion ziet op een hypotheek, geldt hetzelfde; vgl. nr. 780. Zie over de toevoeging 
tussen haken nr. 1056.

1054. Onderzoek. Om de no registration opinion te kunnen geven, moet de opinion-
gever nagaan of de afdwingbaarheid van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
vergt dat enige registratie, depot of vergelijkbare formaliteit wordt verricht. In de prak-
tijk is dat alleen het geval als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet een stil pand-
recht is, of een hypotheek.

1055. Zekerheidsrechten. Zie over de formaliteiten die zijn vereist bij vestiging van een stil 
pandrecht of hypotheek nr. 1052.

1583 Vgl. Nijnens 1996, p. 101.
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1056. Formulering bij vereiste formaliteiten. Als registratie, depot of een vergelijkbare 
formaliteit vereist is, moet dat in de opinionparagraaf tot uitdrukking worden gebracht. 
Dat kan door aan het eind toe te voegen “except for […]” met vermelding van de vereiste 
formaliteit. Als de opiniongever heeft vastgesteld dat de formaliteit is verricht, of heeft 
mogen veronderstellen dat dat is gebeurd1584, kan het ook door in de opinionparagraaf te 
bevestigen dat alle vereiste formaliteiten zijn verricht, bijvoorbeeld:

All governmental registration, filing or similar formalities required to ensure the valid-
ity and binding effect on and enforceability against the Company of the Agreement 
have been performed.

11.5 De no adverse consequences opinion

1057. Opinion:

No governmental consent, registration or similar requirement prohibits or restricts 
the Opinion Addressee from entering into, performing or enforcing the Agreement.

Assumption:

The Opinion Addressee is not prevented or restricted from entering into, performing 
or enforcing the Agreement under the Sanction Act 1977 (Sanctiewet 1977) or other-
wise by international sanctions.

1058. Betekenis. De in nr. 1057 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van 
een no adverse consequences opinion. De opinion houdt in dat het aangaan, nakomen 
en afdwingen door de opinionontvanger van de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, niet op Nederlandsrechtelijke belemmeringen stuit. De opinionparagraaf is in het 
bijzonder bedoeld voor buitenlandse opinionontvangers. Een opinion dat niet is vereist 
dat de opinionontvanger “be qualified to do business” is minder gelukkig.

1059. Belemmeringen. De belemmeringen waarop de opinion ziet, kunnen overkomelijk 
zijn, of onoverkomelijk. Een onoverkomelijke belemmering kan voortvloeien uit inter-
nationale sanctieregels. Internationale sanctieregels kunnen meebrengen dat de opi-
nionontvanger de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet mag aangaan, of niet 
mag nakomen of afdwingen; zie nr. 709 en 749. Overkomelijke belemmeringen kunnen 
bestaan daar waar de wet eist dat de opinionontvanger voor het aangaan of nakomen van 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een vergunning verkrijgt, of zich anderszins 

1584 Vgl. noot 1575.
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aan toezicht door een Nederlandse toezichthouder onderwerpt; zie nr. 1066 e.v. Andere 
belemmeringen die voor de opinionparagraaf van belang zouden kunnen zijn, kent 
Nederlands recht niet; zie echter nr. 1087.

1060. Belemmeringen van overheidswege. De opinionparagraaf is beperkt tot belemme-
ringen van overheidswege. Op belemmeringen die voortvloeien uit de statuten van de 
opinionontvanger, of een soortgelijke andere regeling, ziet de opinionparagraaf niet. 
De opinionparagraaf heeft voorts alleen betrekking op belemmeringen die optreden als 
onmiddellijk gevolg van het aangaan, nakomen of afdwingen van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet. Belemmeringen die weliswaar met die rechtsverhouding samen-
hangen, maar niet zouden intreden als niet tevens sprake was van buiten de rechtsverhou-
ding gelegen omstandigheden, blijven buiten beschouwing. Een voorbeeld is een geval 
waarin, zonder dat de rechtsverhouding dat eist, een buitenlandse opinionontvanger in 
Nederland een vestiging opzet, van waaruit hij de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, wil nakomen. De ter zake krachtens de Hrw (art.  18 jo. art 5 aanhef en onder d) 
vereiste inschrijving van de vestiging bij het handelsregister valt buiten het bereik van de 
opinionparagraaf.

1061. “consent” en “registration”. “consent” in de opinionparagraaf moet ruim worden 
opgevat. Het begrip ziet op alle vormen van toestemmingen die krachtens de wet door een 
overheidsorgaan moeten worden gegeven. De aard van de toestemming – een vergunning, 
ontheffing of erkenning; vgl. nr. 1035 – is zonder belang. Het betrokken overheidsorgaan 
kan ook een buitenlands overheidsorgaan zijn. Voldoende is dat de Nederlandse wet eist 
dat toestemming van het buitenlandse orgaan wordt verkregen. Zie voor voorbeelden de 
in nr. 1066 genoemde gevallen waarin een vergunning van een buitenlandse toezichthou-
dende autoriteit vereist is. “registered” in de opinionparagraaf heeft eveneens een ruime 
betekenis. Het begrip ziet op registraties, maar ook op depots en vergelijkbare forma-
liteiten. Zie voor voorbeelden van vergelijkbare formaliteiten de in nr.  1066 genoemde 
gevallen waarin een kennisgeving of mededeling aan een buitenlandse toezichthoudende 
autoriteit of Nederlandse toezichthouder vereist is.

1062. Buitenlandse opinionontvangers. De opinionparagraaf is vooral bedoeld voor bui-
tenlandse opinionontvangers. Van Nederlandse opinionontvangers mag worden verwacht 
dat zij op de hoogte zijn van de belemmeringen die voor hen kunnen voortvloeien uit het 
aangaan, nakomen en afdwingen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Voor 
zover een opinionontvanger dat niet is, behoort hij zich ter zake tot zijn juridisch adviseur 
te wenden. Zo beschouwd kan een opinionontvanger de opinion wel vragen van die eigen 
juridisch adviseur. Te verlangen dat de juridisch adviseur van de wederpartij van de opi-
nionontvanger de opinion geeft, is echter misplaatst.
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1063. “Qualified to do business” opinion. Het is niet ongebruikelijk dat een opinion-
ontvanger vraagt in de opinionparagraaf te bevestigen dat het aangaan, nakomen of 
afdwingen niet vergt dat de opinionontvanger “be qualified to do business”. Een toevoe-
ging langs die lijnen verandert de betekenis van de opinionparagraaf niet. Hij betekent 
nog steeds dat het aangaan, nakomen en afdwingen door de opinionontvanger van de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet op Nederlandsrechtelijke belemmeringen 
stuit. “Qualified to do business” is een begrip dat stamt uit het Amerikaanse recht. Het 
begrip laat zich slecht inpassen in het Nederlandsrechtelijke begrippenapparaat. Om die 
reden kan de toevoeging beter worden weggelaten.

1064. Assumptions. Internationale sanctieregels kunnen verhinderen dat de opinion-
ontvanger de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, aangaat, nakomt of afdwingt. 
De opiniongever zal ter zake een assumption willen opnemen. Om de no adverse conse-
quences opinion te kunnen geven, moet de opiniongever nagaan of de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, vergt dat de opinionontvanger enige toestemming van over-
heidswege verkrijgt, of zich anderszins aan toezicht door een Nederlandse toezichthou-
der onderwerpt. Als het een of het ander vereist is, vindt dat meestal zijn grond in de 
Wft. De opiniongever zal in een assumption moeten veronderstellen dat de toepasselijke 
vereisten zijn vervuld.

1065. Internationale sanctieregels. Internationale sanctieregels die voor een no adverse 
consequences opinion van belang zijn, wortelen in de praktijk in sanctieverordeningen 
van de Europese Unie. Overtreding van die verordeningen is in Nederland strafbaar 
op grond van de Sanctiewet 1977; zie nr. 709. Sanctieregels kunnen in het bijzonder de 
nakoming, en daarmee de afdwinging, belemmeren van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet. Denk aan het geval dat sanctieregels betalingen naar een bepaald land ver-
bieden. Welke sanctieregels van tijd tot tijd van toepassing zijn, is niet eenvoudig vast te 
stellen. Op de belemmeringen die sanctieregels kunnen opwerpen, kan daarom het best in 
een algemeen geformuleerde assumption worden gewezen. Dat gebeurt in de in nr. 1057 
onder “Assumption” opgenomen tekst.1585

1585 Als een remedies opinion wordt gegeven, zal de opiniongever vaak een qualification opnemen die 
verduidelijkt dat de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, kan worden 
gefrustreerd door internationale sanctieregels. Internationale sanctieregels zullen meestal alleen van 
toepassing zijn omdat aan de opinionontvanger een smetje kleeft. De opiniongever die een remedies 
opinion geeft, mag ervan uitgaan dat aan de zijde van de opinionontvanger geen belemmeringen 
bestaan die aan de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop de opinion ziet, in de weg staan; 
vgl. nr. 697 en 742. Om die reden kan de qualification ook worden weggelaten; zie nr. 709. In een no 
adverse consequences opinion bevestigt de opiniongever echter dat het aangaan van de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, geen belemmeringen aan de zijde van de opinionontvanger oproept. Het 
weglaten van de assumption omtrent internationale sanctieregels ligt in dat geval minder voor de hand. 
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1066. Wft – buitenlandse opinionontvanger. De Wft bevat verschillende vereisten die voor de 
no adverse consequences opinion van belang zijn. Een buiten de Eurozone in de Europese 
Economische Ruimte gevestigde buitenlandse bank die in zijn thuisland een bankvergun-
ning heeft, mag in Nederland slechts krediet verlenen en andere diensten verrichten, als 
hij de toezichthoudende instantie in zijn thuisland daarvan kennis heeft gegeven (art. 2:18 
lid 1 Wft; zie voor de definitie van het in art. 2:18 lid 1 Wft gebruikte “lidstaat” art. 1:1 
Wft).1586 Als een buiten de Eurozone gevestigde buitenlandse bank in Nederland een bij-
kantoor heeft, mag hij vanuit dat bijkantoor slechts krediet verlenen en andere diensten 
verrichten nadat DNB van de toezichthoudende instantie in het thuisland van de bank 
een mededeling ter zake heeft ontvangen (in het geval van een vergunninghoudende bank 
gevestigd buiten de Eurozone in de Europese Economische Ruimte; art. 2:15 jo. 2:14 Wft) 
of de bank een vergunning van DNB heeft verkregen (in andere gevallen; art. 2:20 Wft).1587 
Voor kredietverlening door in de EER gevestigde banken zonder vergunning geldt een 
bijzondere regeling (art. 2:16 Wft (ook voor uitzonderingen)). Het aangaan van bepaalde 
swaps en andere derivaten kan soms het verlenen van een beleggingsdienst zijn. Het ver-
lenen van beleggingsdiensten in Nederland vergt in beginsel een vergunning van de AFM 
(art.  2:96 Wft). Een buiten Nederland in de Europese Economische Ruimte gevestigde 
bank mag in Nederland beleggingsdiensten verlenen als hij daarvan aan de toezichthou-
dende instantie in zijn thuisland kennis heeft gegeven, of DNB van die toezichthoudende 
instantie een mededeling ter zake heeft ontvangen omtrent een door de bank in Nederland 
opgezet bijkantoor; zie aan het begin van deze paragraaf (art. 2:98 lid 1 Wft). Een buiten 
Nederland in de EER gevestigde beleggingsonderneming mag in Nederland beleggings-
diensten verlenen, al dan niet vanuit een Nederlands bijkantoor, nadat de AFM van de 
toezichthoudende instantie in het thuisland van de beleggingsonderneming een mede-
deling ter zake heeft ontvangen (art. 2:101 Wft (in het geval van dienstverlening vanuit een 
bijkantoor) en 2:102 Wft (in het geval van grensoverschrijdende dienstverlening), in beide 
gevallen jo. 2:100 Wft). Er zijn andere uitzonderingen op de vergunningplicht (art. 2:97 
en 2:98 Wft). Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, raakt aan een van de hier-
voor genoemde vereisten, zal de opiniongever een assumption moeten opnemen dat de 
opinion ontvanger in zoverre aan de Wft voldoet.

1586 Banken in de Eurozone met een vergunning van de ECB (op grond van art. 8 Richtlijn kapitaalvereisten 
(Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot 
het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggings-
ondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/
EG en 2006/49/EG) jo. art. 14 Verordening bankentoezicht (Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de 
Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedra-
gen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen)) mogen vrijelijk in 
Nederlands krediet verlenen. Hetzelfde geldt voor banken die buiten de Eurozone zijn gevestigd in 
een EU-lidstaat die de vergunningverlening aan de ECB overlaat (vgl. de definitie van “deelnemende 
lidstaat” in art. 1 onder 1 jo. art. 7 Verordening bankentoezicht).

1587 Banken met een vergunning van de ECB die zijn gevestigd (i) in de Eurozone, of (ii) buiten de Eurozone 
in een EU-lidstaat die de vergunningverlening aan de ECB overlaat, mogen vrijelijk vanuit een 
Nederlands bijkantoor krediet verlenen; vgl. noot 1586.
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1067. Wft - Nederlandse opinionontvanger. Een Nederlandse bank of beleggings-
onderneming behoeft een vergunning van de ECB of de AFM (art. 2:11 (ook voor uitzon-
deringen) en 2:96 Wft (zie voor uitzonderingen art. 2:97 en 2:98 Wft)). Die vergunning 
omvat ook het verrichten van de in nr. 1066 genoemde handelingen – kredietverlening 
of het verlenen van beleggingsdiensten. Dat de no adverse consequences opinion moet 
worden gegeven aan een Nederlandse opinionontvanger, ligt minder voor de hand; zie 
nr. 1062. Het komt echter voor dat er meer opinionontvangers zijn, met daaronder bui-
tenlandse en Nederlandse personen. In dat geval zal de opinionparagraaf zich ook over de 
Nederlandse opinionontvangers uitstrekken. De in nr. 1066 bedoelde assumption zal in 
dat geval zo moeten worden opgezet, dat zij ook die opinionontvangers vangt.

1068. Mededingingsrecht. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, strekt tot 
overname van een onderneming of tot het aangaan van een joint venture, kan de 
opinion ontvanger toestemming van overheidswege behoeven onder toepasselijk mede-
dingingsrecht – Europees of Nederlands. Dat geldt ook als de overeenkomst anderszins 
mededingingsrechtelijke vragen oproept. Het gebruik brengt echter mee dat een opinion 
zich over mededingingsrecht niet uitstrekt; zie nr. 232.

1069. In- en uitvoerwetgeving. Grensoverschrijdende levering van goederen en diensten 
kan onder omstandigheden toestemming van overheidswege vergen onder Europese of 
Nederlandse in- en uitvoerwetgeving. In de praktijk zijn opinions over rechtsverhoudin-
gen die aanleiding geven tot zorgen op dit punt, echter uiterst schaars. Nederlands recht 
stelt in beginsel geen beperkingen aan grensoverschrijdende betalingen. Internationale 
sanctieregels kunnen uitzonderingen op het beginsel bevatten; vgl. nr. 1065.

11.6 De prospectus opinion

1070. Opinion:

The statements in the Prospectus under the heading [heading] to the extent that they 
include descriptions of Dutch law (excluding Dutch tax law) or the Company’s articles 
of association, are correct.

1071. Betekenis. De tekst in nr.  1070 is die van een gebruikelijke prospectus opi-
nion. De opinion houdt in dat de in de opinion aangeduide beschrijvingen van 
(a) Nederlandsrechtelijke onderwerpen, of (b) de statuten van de opinionvennootschap 
in een prospectus waarop de opinion ziet, juist zijn. De betekenis van de opinionpara-
graaf is beperkt.
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1072. Geen “10b-5 opinions”. In de Verenigde Staten is gebruik dat banken die een aanbie-
ding van effecten begeleiden, van een juridisch adviseur bevestiging verlangen dat het ter 
zake van de aanbieding opgemaakte prospectus aan de daaraan te stellen eisen voldoet. 
Die bevestiging houdt in dat het prospectus “does not contain any untrue statement of 
a material fact and does not omit to state a material fact necessary in order to make the 
statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not mis-
leading”. Deze bewoordingen zijn te herleiden tot Rule10b-5 onder de US Securities Act 
of 1933.1588 De bevestiging van de juridisch adviseur heet in de volksmond een “10b-5 
opinion” of een “10b-5 letter”.1589 Een uit de Amerikaanse context losgemaakte benaming 
is “due diligence opinion”. Een 10b-5 opinion of due diligence opinion is geen legal opi-
nion.1590 Zij ziet ook op onderdelen van het prospectus waaraan niets juridisch te ontdek-
ken valt. Een oordeel dat het prospectus niet “untrue” is, is een feitelijk en niet een juridisch 
oordeel. Een oordeel dat het prospectus “not misleading” is, wortelt in belangrijke mate 
in de feiten, en is hooguit deels een werkelijk juridisch oordeel. In Nederland is het onge-
bruikelijk dat banken een 10b-5 opinion of een due diligence opinion verlangen.1591, 1592 
In Europa wordt echter wel vaak een opinion verlangd dat in het prospectus opgenomen 
beschrijvingen van Nederlands recht of van de statuten van de opinion vennootschap juist 
zijn. Die opinion is de prospectus opinion.

1073. Beperking tot onderdelen prospectus. De opinionparagraaf wordt in de praktijk altijd 
toegespitst op bepaalde in de opinionparagaaf aangeduide hoofdstukken of paragrafen in 
het prospectus. Het is aan de opinionontvanger om zeker te stellen dat niet elders in het 
prospectus beschrijvingen van Nederlands recht of de statuten zijn opgenomen, waarover 
hij ook een opinion zou willen ontvangen. Over welke onderdelen de opinionparagraaf 
zich uitstrekt, hangt af van de inhoud van het prospectus. Een prospectus dat ziet op 
aandelen of vergelijkbare effecten bevat altijd een hoofdstuk waarin belangrijke onderde-
len van de statuten van de uitgevende instelling worden samengevat.1593 Een beschrijving 

1588 Rule 10b5 luidt, voor zover hier van belang: “’Rule 10b-5: Employment of Manipulative and Deceptive 
Practices’: It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instru-
mentality of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange, 
[…] (b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in 
order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not 
misleading, […] in connection with the purchase or sale of any security.”

1589 Vgl. Hoevers 2011, p. 291. Zie over 10b-5 opinions Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 645 e.v.
1590 Het heeft daarom de voorkeur de term “opinion” te vervangen door “letter”; vlg. Hoevers 2011, p. 291. 
1591 Banken die een openbare aanbieding in de Verenigde Staten begeleiden van door een Europese uit-

gevende instelling uitgegeven effecten plegen wel een 10b-5 opinion te verlangen, maar vragen die van 
een Amerikaanse advocaat.

1592 Vgl. Nijnens 1996, p. 116-117. Nijnens wijst op de mogelijkheid dat banken een opinion verlangen dat 
het prospectus voldoet aan de eisen die de wet stelt. Een dergelijke opinion is echter evenzeer als een 
due diligence opinion ongebruikelijk; vgl. nr. 1073.

1593 De Prospectusverordening verplicht tot het opnemen van beschrijvingen van bepaalde onderdelen 
van de statuten; zie ten aanzien van aandelen rubriek 21.2 van Bijlage I en rubriek 4.5 van Bijlage III 
Prospectusverordening. Zie ten aanzien van certificaten van aandelen rubrieken 21.2, 27 en 28 van 

Over opinions.indd   535 17-5-2016   15:01:49



Over opinions

536

van wettelijke en statutaire regels omtrent de samenstelling en benoeming van bestuur 
en raad van commissarissen is soms opgenomen in het hoofdstuk over de samenstelling 
van het bestuur.1594 Een prospectus dat ziet op door een Nederlandse uitgevende instelling 
uitgegeven aandelen of certificaten daarvan bevat doorgaans een uiteenzetting omtrent 
de meldingsplichten waaraan houders van de effecten onderworpen kunnen zijn.1595 Als 
de uitgevende instelling opereert op een van overheidswege gereguleerde markt, bevat 
het prospectus meestal een beschrijving van de relevante regelgeving. Denk aan finan-
ciële ondernemingen maar ook aan nutsbedrijven. Een prospectus dat ziet op door een 
Nederlandse uitgevende instelling uitgegeven of gegarandeerde obligaties die worden 
aangeboden in de Verenigde Staten pleegt een passage te bevatten over de onmogelijkheid 
daar gewezen rechterlijke beslissingen in Nederland ten uitvoer te leggen. Zie over de in 
prospectussen doorgaans opgenomen fiscale paragraaf nr. 1077.

1074. Beperking tot Nederlands recht en de statuten. De opinionparagraaf ziet slechts op 
beschrijvingen in de betrokken onderdelen van het prospectus van Nederlandse rechts-
regels en de statuten. Hij ziet niet op uitspraken over de toepassing daarvan. In een voor-
beeld: een prospectus dat ziet op deelnemingsrechten in een beleggingsmaatschappij met 
veranderlijk kapitaal, zal (a) uitleggen wat een beleggingsmaatschappij met veranderlijk 
kapitaal is (vgl. art. 2:76a BW), en (b) bevestigen dat de uitgevende instelling van de deel-
nemingsrechten een dergelijke beleggingsmaatschappij is. De opinionparagraaf bevestigt 
slechts de juistheid van de onder (a) bedoelde uitleg. Hij strekt zich niet uit over de onder 
(b) bedoelde bevestiging. In de in nr. 1070 opgenomen tekst blijkt de beperkte betekenis 
van de opinionparagraaf uit de woorden “descriptions of Dutch law”. Een meer gebrui-
kelijke formulering is “statements of Dutch law”. Hoewel die formulering ook ruimer kan 
worden uitgelegd, heeft zij dezelfde beperkte betekenis.

1075. Geen qualifications. De opinionparagraaf bevestigt dat de beschrijvingen waarop 
hij ziet “correct” zijn. De opinionontvanger zal verlangen dat die bevestiging zonder 
voorbehoud wordt gegeven; enige qualification zal hij niet aanvaarden. De onderdelen 
van het prospectus waarop de opinionparagraaf ziet, zullen dus zo nodig moeten wor-
den aangepast tot de opiniongever daarmee tevreden is. Waar in het prospectus regels 
worden beschreven waarop uitzonderingen bestaan die niet worden beschreven, zal dat 

Bijlage X Prospectusverordening. Zie ten aanzien van in aandelen converteerbare effecten Bijlage XIV 
Prospectusverordening.

1594 De Prospectusverordening eist in alle gevallen vermelding van de samenstelling van de “bestuurs-, 
leidinggevende en de toezichthoudende organen”; zie ten aanzien van aandelen rubriek 14 van 
Bijlage I Prospectusverordening, ten aanzien van obligaties en derivaten rubriek 10.1 van Bijlage IV 
Prospectusverordening en rubriek 9.1 van Bijlage IX Prospectusverordening, ten aanzien van garan-
ties rubriek 3 van Bijlage VI Prospectusverordening, ten aanzien van door activa gedekte waarde-
papieren rubriek 6.1 van Bijlage VII Prospectusverordening, ten aanzien van certificaten van aandelen 
rubriek 14 van Bijlage X Prospectusverordening.

1595 Zie art. 5:38 e.v. Wft. 
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in het algemeen tot uitdrukking moeten worden gebracht. Het is echter niet nodig dat 
op elke denkbare bijzonderheid wordt gewezen. Dat in een prospectus niet op nuances 
wordt gewezen die in de praktijk van ondergeschikte betekenis zijn, maakt de betrokken 
beschrijving niet “incorrect”; vgl. nr. 1076.

1076. “Complete”; “not misleading”. De opinionparagraaf zegt niet meer dan dat de 
beschrijvingen waarop hij ziet “correct” zijn. Hij zegt niet dat de beschrijvingen “com-
plete” zijn, en evenmin dat zij “not misleading” zijn. Sommige opinionontvangers vra-
gen de opiniongever te bevestigen dat bepaalde beschrijvingen “a fair summary” van de 
betrokken regels zijn. Het geven van een dergelijke bevestiging is te ontraden. Het oordeel 
dat een beschrijving “complete”, “not misleading” of “a fair summary” is, wortelt in een 
afweging waarover gemakkelijk verschillend kan worden gedacht. Van de opiniongever 
kan niet worden verlangd dat hij die afweging voor zijn rekening neemt.

1077. Fiscale opinion. Een prospectus dat ziet op door een Nederlandse uitgevende instel-
ling uitgegeven effecten, bevat doorgaans een fiscale paragraaf waarin wordt samengevat 
in hoeverre ter zake van de effecten Nederlandse belastingen kunnen worden geheven. 
De opinionontvanger die een prospectus opinion verlangt, zal een dergelijke opinion ook 
willen ontvangen over de fiscale paragraaf. Een fiscale prospectus opinion moet echter 
worden gegeven door een ter zake kundige fiscalist; vgl. nr. 1083 e.v.

11.7 “No breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions

1078. Betekenis. Soms vraagt een opinionontvanger om een opinion dat het aangaan 
door de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet in 
strijd komt met andere rechtsverhoudingen waarbij de opinionvennootschap partij is 
– een “no breach of agreements” opinion – of niet in strijd is met rechterlijke beslissingen 
en aanwijzingen van overheidswege waaraan de opinionvennootschap zich dient te hou-
den – een “no violation of judgments” opinion. Dergelijke opinions zijn geen legal opi-
nions in strikte zin. Nederlandse opiniongevers plegen dergelijke opinions niet te geven.

1079. Doel “no breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions. Een opinion-
ontvanger verlangt een diligence opinion om ervan verzekerd te zijn dat de rechtsverhou-
ding waarop de opinion ziet, voor de opinionvennootschap geen bezwaarlijke juridische 
gevolgen heeft; vgl. nr.  194. De gebruikelijke diligence opinions – no violation of law 
opinion, no licences opinion en no registration opinion – zien op ongelukkige gevolgen 
die voor de opinionvennootschap kunnen voortvloeien uit de wet. Bezwaarlijke gevol-
gen voor de opinionvennootschap kunnen echter ook voortvloeien uit andere bronnen: 
rechtsverhoudingen waarbij de opinionvennootschap partij is en rechterlijke beslissin-
gen en aanwijzingen van overheidswege waaraan de opinionvennootschap zich dient te 
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houden; zie nr. 194. Ook op die punten kan de opinionontvanger een opinion vragen: een 
“no breach of agreements” opinion, over strijd met andere rechtsverhoudingen, en een “no 
violation of judgments” opinion, over strijd met rechterlijke beslissingen en aanwijzingen 
van overheidswege.1596 Hoe ver een “no breach of agreements” opinion zich moet uitstrek-
ken, kan verschillen. Het is mogelijk dat de opinion beperkt kan blijven tot de vraag of 
het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een tekortkoming oplevert 
onder een andere overeenkomst. De opinion kan zich ook uitstrekken over de vraag of het 
aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, de wederpartij bij een andere 
overeenkomst het recht geeft die overeenkomst anders dan op grond van een tekortko-
ming te beëindigen.1597

1080. Bezwaren. Een “No breach of agreements” opinion roept nogal wat problemen op. 
In de eerste plaats kan de opiniongever niet zelfstandig vaststellen bij welke rechtsver-
houdingen de opinionvennootschap partij is. Hij moet varen op de informatie die de 
opinionvennootschap hem verstrekt. In de tweede plaats kan de opiniongever geen oor-
deel geven over rechtsverhoudingen die niet op schrift staan. De inhoud van mondelinge 
rechtsverhoudingen kan de opiniongever niet goed vaststellen. In de derde plaats kan 
de opiniongever ook van schriftelijke rechtsverhoudingen niet met zekerheid vaststel-
len wat zij inhouden. Een rechtsverhouding kan meer, of zelfs iets anders, inhouden dan 
uit de tekst daarvan blijkt; vgl. nr. 251 en 681. Dat geldt zeker als de rechtsverhouding 
al enige tijd bestaat. Gebeurtenissen na haar totstandkoming – ook mondelinge mede-
delingen of gedragingen – kunnen de rechtsverhouding hebben gewijzigd of aangevuld. 
Wat een rechtsverhouding inhoudt die is onderworpen aan buitenlands recht, kan een 

1596 Wat een “breach of agreement” is, is niet altijd duidelijk. Ten minste omvat het begrip gevallen waarin 
een rechtsverhouding waarbij de opinionvennootschap partij is, het aangaan van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, verbiedt. Het begrip kan echter ook gevallen omvatten waarin het aangaan 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet door de andere rechtsverhouding waarbij de opi-
nionvennootschap partij is, niet verboden wordt, maar onder die rechtsverhouding tot voor de opi-
nionvennootschap nadelige gevolgen leidt. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat de vorderingen op de 
opinionvennootschap onder een financieringsovereenkomst waarbij zij partij is, door het aangaan van 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, vervroegd opeisbaar worden. Omdat “breach of agree-
ment” opinions in de Nederlandse opinionpraktijk niet worden gegeven (zie nr. 1080), is de betekenis 
van het begrip hier echter zonder belang.

1597 Het onderscheid tussen gevallen waarin het aangaan van de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, een tekortkoming oplevert onder een andere overeenkomst en gevallen waarin dat aangaan de 
wederpartij het recht geeft die overeenkomst anderszins te beëindigen, is niet altijd scherp. Zo wordt in 
financieringsovereenkomsten die zijn geschoeid op de LMA-leest (zie noot 392) onderscheid gemaakt 
tussen garanties (representations), verplichtingen (undertakings en covenants) en beëindigingsgron-
den (events of default). Als een garantie onjuist blijkt, of een verplichting niet wordt nagekomen, is 
dat in het algemeen een beëindigingsgrond. Of de regeling omtrent beëindigingsgronden de wettelijke 
regels omtrent de gevolgen van niet-nakoming (afdeling 9 van boek 6 BW) buiten werking stellen, is 
een vraag van uitleg van de overeenkomst. Of het optreden van een beëindigingsgrond (anders dan 
schending van een garantie of een verplichting) niet-nakoming oplevert waarop die wettelijke regels 
van toepassing zijn, is ook een vraag van uitleg. Hoe die uitleg door de rechter zal uitvallen, is slecht te 
voorspellen.
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Nederlandse opiniongever niet werkelijk weten; vgl. nr. 252. In de derde plaats kan de opi-
nionvennootschap partij zijn bij een groot aantal rechtsverhoudingen, zodat een onder-
zoek daarnaar al snel onverantwoord tijdrovend en kostbaar zal zijn; vgl. nr. 157 e.v. en 
in het bijzonder nr. 162. Vergelijkbare problemen treden op als een “no violation of judg-
ments” opinion moet worden gegeven (zij het dat rechterlijke beslissingen en aanwijzingen 
van overheidswege meestal op schrift staan,1598 en dat het aantal rechterlijke beslissingen 
en aanwijzingen waaraan de opinionvennootschap gebonden is, doorgaans overzichtelijk 
zal zijn).1599 Deze problemen hebben Nederlandse opiniongevers ertoe gebracht het geven 
van “no breach of agreement” en “no violation of judgments” opinions in het algemeen te 
weigeren. Dergelijke opinions komen in de Nederlandse opinionpraktijk dan ook niet of 
nauwelijks voor.1600, 1601, 1602

1081. “No breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions zijn geen opinions. 
In een opinion past de opiniongever het recht toe op de feiten; zie nr. 20 en 28. In een 
“no breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions doet een opiniongever 
iets anders: hij vergelijkt de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, met een andere 

1598 Zie bijvoorbeeld art. 230 Rv (beslissingen van de burgerlijke rechter) en art. 1:3 lid 1 Awb (besluiten 
van bestuursorganen). De Awb laat toe dat mondeling uitspraak wordt gedaan. Van een mondelinge 
uitspraak wordt wel proces-verbaal opgemaakt (art. 8:67 leden 1 en 3 Awb). 

1599 Vgl. Nijnens 1996, p. 82-84.
1600 De praktijk in Engeland gaat in dezelfde richting; vgl. London Report 2011, § 45: “A law firm should 

seriously consider whether or not it is appropriate to provide an opinion that, for instance, an agree-
ment ‘does not infringe or confict with any other agreement, instrument or court order or decree bin-
ding on the company’.”

1601 Een eenduidige verklaring waarom “no breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions 
in Nederland niet en buiten Nederland – in het bijzonder in de Verenigde Staten – wel worden gege-
ven, ontbreekt. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Amerikaanse advocaten nauwer dan 
Nederlandse advocaten betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken bij hun cliënten, en dus beter 
zicht hebben op de overeenkomsten, beslissingen en aanwijzingen waarop de opinions betrekking heb-
ben. Of die verklaring spoort met de feiten, zou onderzoek vergen. Een andere mogelijke verklaring is 
dat Amerikaanse advocaten hun opinions doorgaans geven aan opinionontvangers in de Verenigde 
Staten. Welke zorg zij bij het geven van de opinion in acht moeten nemen, is daarmee doorgaans een 
vraag van Amerikaans recht. Wat dat recht vergt, is in de ruim voorhanden Amerikaanse literatuur 
en rechtspraak in belangrijke mate uitgekristalliseerd; vgl. nr. 14. Zie over “no breach of agreement” 
opinions uitvoerig Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 577 e.v. en over “no violation of law opinions” 
Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 555 e.v. Zie ook Tribar 1998, § 6.5. Nederlandse advocaten geven 
hun opinions vaak in internationale situaties. Zij kunnen er niet van verzekerd zijn dat de vraag of zij 
bij het geven van hun opinions voldoende zorg hebben betracht, niet wordt beoordeeld naar ander dan 
Nederlands recht; zie nr. 71 en 80. Voor zover Nederlands recht van toepassing is, is er nagenoeg geen 
literatuur en geen rechtspraak die de grenzen van de in acht te nemen zorg duidelijk markeert; vgl. 
nr. 14. Dat alles kan voor Nederlandse opiniongevers een reden zijn geweest om bij het geven van “no 
breach of agreements” en “no violation of judgments” opinions terughoudend te zijn. Een verklaring 
kan ook zijn dat Nederlandse advocaten, al dan niet om de hiervoor gegeven redenen, zich in den 
beginne met succes tegen het geven van “no breach of agreements” en “no violation of judgments” opi-
nions hebben verzet, waarna de markt zich erbij heeft neergelegd dat dergelijke opinions “in Nederland 
nu eenmaal niet worden gegeven”. 

1602 Een bedrijfsjurist kan binnen grenzen wel het onderzoek doen dat nodig is om een “no breach of agree-
ments” opinion of een “no violation of judgments” opinion te kunnen geven; zie Nijnens 1996, p. 84-85.
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rechtsverhouding, of met een beslissing van overheidswege. Zo beschouwd zijn dergelijke 
opinions geen echte opinions.1603

1082. “No security rights” opinion. Enigszins in het verlengde van een “no breach of agree-
ment” opinion ligt een “no security rights” opinion, die zegt dat de opinionvennootschap 
geen zekerheidsrechten heeft verstrekt; zie nr. 807 e.v.

1603 Aldus ook Sterba & McDermott, in: Sterba, p. 1-13: “Another grouping of opinions issued by lawyers 
might exaggeratedly be called non-opinions because they contain less of an element of legal opinion. 
“Factual” opinions are expressions regarding facts more than laws, for example, a statement by a lawyer 
that his client has not breached certain covenants or warranties contained in applicable instruments.”
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