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13 SEC opinions
1096. SEC opinions. Registratie van effecten bij de Amerikaanse Securities and 
Exchange Commission vergt dat over die effecten een “legality opinion” wordt gegeven. 
Een dergelijke opinion omvat een validly issued opinion (als de effecten aandelen zijn) 
of een remedies opinion en een jurisdiction opinion (als de effecten obligaties zijn). Een 
legality opinion wijkt op vier punten af van opinions die gebruikelijk over effecten wor-
den gegeven.

1097. Legality opinion. De Amerikaanse Securities Act of 1933 (Securities Act) wet eist dat, 
uitzonderingen daargelaten, effecten die worden aangeboden in de Verenigde Staten bij de 
Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) worden geregistreerd (section 
5(a) Securities Act). Bij de registratie moet de uitgevende instelling van de effecten een 
“registration statement” bij de SEC deponeren (section 6(a) Securities Act). Als bijlage bij 
de registration statement moet een opinion over de “validity” – geldigheid – van de effec-
ten worden gevoegd (Schedule A(23) Securities Act). Als de effecten zijn gegarandeerd, 
moet de opinion mede zien op de geldigheid van de garantie.1614, 1615 De vereiste opinion 
heet in de praktijk een “legality opinion”.1616 De opinion wordt met de registration state-
ment openbaar gemaakt. De naam en het adres van de opiniongever moeten in de regis-
tration statement worden vermeld (Schedule A(29) Securities Act). De effecten mogen pas 
worden aangeboden nadat het registration statement door de SEC is goedgekeurd. Die 
goedkeuring strekt zich ook uit over de legality opinion. De SEC stelt aan legality opinions 
bijzondere eisen, die meebrengen dat zij op drie punten afwijken van opinions die gebrui-
kelijk worden gegeven; zie nr. 1098 e.v. Die eisen zijn neergelegd in het door de SEC uitge-
vaardigde Staff Legal Bulletin No. 19 (CF) (Bulletin 19).1617 Bulletin 19 heeft geen kracht 
van wet.1618 De praktijk is echter dat de SEC, als zij de opinion onder de loep neemt, afwij-
king van Bulletin 19 niet aanvaardt. Hoe gedegen de SEC naar een registration statement 
kijkt, verschilt van geval tot geval en is moeilijk te voorspellen. Omdat er verschillen zijn, 
hebben opmerkingen van de SEC over de legality opinion niet altijd dezelfde diepgang. 

1614 De eisen gelden ongeacht de aard van de geregistreerde effecten. Registratie van door een Nederlandse 
uitgevende instelling uitgegeven effecten ziet echter meestal op aandelen of obligaties (of soms conver-
teerbare obligaties waarop de regels voor obligaties en de regels voor aandelen naast elkaar van toepas-
sing zijn). Dit hoofdstuk is tot die effecten beperkt. 

1615 De te registreren effecten worden meestal bij beleggers geplaatst door tussenkomst van een bankensyn-
dicaat – de “underwriters”. De underwriters eisen over de effecten ook altijd een opinion. Die opinion 
heeft echter niet de beperkte inhoud van een legality opinion. Zij is een gebruikelijke opinion, met 
daarin de gebruikelijke opinionparagrafen, over de effecten en de “underwriting agreement”, en waar 
toepasselijk andere rechtsverhoudingen in verband met de effecten en de plaatsing daarvan. Vgl. over 
de opinion voor underwriters Keller, in: Field & Smith 2 2014, p. 187 e.v.

1616 Zie over de legality opinion Meerburg 2004, p. 162-164.
1617 Legality and Tax Opinions in Registered Offerings – Staff Legal Bulletin No. 19 (CF) d.d. 14 oktober 

2011, te vinden op de website van de SEC www.sec.org. 
1618 De inleiding van Bulletin 19 zegt met zoveel woorden dat het niet een “rule [or] regulation” is. 
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Naast de afwijkingen waartoe Bulletin 19 noopt, wijkt een legality opinion nog op een 
vierde punt af van een gebruikelijke opinion; zie nr. 1101.

1098. Afwijking 1 – beperkte inhoud. De inhoud van een legality opinion is beperkt. De opi-
nion moet zien op de geldigheid van de geregistreerde effecten. Als de effecten aandelen 
zijn, moet de opinion inhouden dat de effecten “validly issued, fully paid and non-asses-
sable” zijn (§229.601(b)(5)(i) Regulation S-K).1619, 1620 Dat vergt een validly issued opinion. 
Als de effecten obligaties zijn, moet de opinion inhouden dat de effecten “binding obliga-
tions of the registrar” zijn (§229.601(b)(5)(i) Regulation S-K). Zijn de obligaties gegaran-
deerd, dan moet de opinion over de garantie inhouden dat zij een “binding obligations 
of the guarantor” is.1621, 1622 Dat alles vergt een remedies opinion en, als de voorwaarden 
van de effecten of de garantie een forumkeuze bevatten, een jurisdiction opinion. Andere 
opinion paragrafen – capacity opinions en diligence opinions – hoeven niet te worden 
opgenomen. Ook een enforcement of judgments opinion kan achterwege blijven.1623 Voor 
zover de validly issued opinion of de remedies opinion voortbouwt op capacity opinions 

1619 Regulation S-K is te vinden op de website van de SEC www.sec.org. 
1620 §229.601(b)(5)(i) Regulation S-K eist een opinion dat aandelen “legally issued” zijn. Uit para. II(B)(1)(a) 

Bulletin 19 blijkt dat “validly issued” ook is toegestaan. Zie over de uitleg die volgens Bulletin 19 aan 
het begrip moet worden gegeven noot 1624. Para. II(B)(1)(a)Bulletin 19 geeft uitleg over de betekenis 
van “fully paid” en “ non-assessable”. Die uitleg moet volgens para. II(B)(1)(c)Bulletin 19 ook worden 
gevolgd in een opinion over aandelen uitgegeven door een niet-Amerikaanse uitgevende instelling. De 
uitleg spoort echter met de uitleg van de twee begrippen in nr. 812 en 827, zodat er dit punt geen pro-
blemen zijn.

1621 Para. II(B)(1)(e) Bulletin 19. De SEC ziet een garantie als een “separate security”.
1622 Para. II(B)(1)(e) Bulletin 19 verduidelijkt dat de opinion zich niet hoeft uit te strekken over de overeen-

komst die aan de obligaties of de garantie ten grondslag ligt – zoals de bij uitgifte van obligaties onder 
Amerikaans recht veel voorkomende “indenture”.

1623 Het is niet verboden andere dan de vereiste opinions op te nemen. In de praktijk komt wel voor dat 
de legality opinion de opzet volgt van de in opinion die wordt gegeven aan de bij de aanbieding van 
de effecten betrokken banken, met daarin het volledige pakket van capacity opinions, enforceability 
opinions en diligence opinions.
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en diligence opinions, worden de laatste geacht in de eerste besloten te liggen.1624, 1625, 1626 
De opiniongever moet het daarvoor vereiste onderzoek onverminderd doen.

1099. Afwijking 2 – beperkte assumptions en qualifications. Een legality opinion mag maar 
beperkte assumptions bevatten. De SEC aanvaardt geen assumptions “that are overly 
broad, that “assume away” the relevant issue or that assume any of the material facts 
underlying the opinion or any readily ascertainable facts”.1627 De praktijk leert dat de SEC 
assumptions die in de Nederlandse praktijk gebruikelijk en gerechtvaardigd zijn, vaak 
niet aanvaardt.1628 Een uitweg is vaak over de feiten die in die assumptions worden veron-
dersteld een verklaring van de opinionvennootschap te vragen, en een assumption op te 
nemen dat die verklaring juist is. Een dergelijke assumption aanvaardt de SEC wel.1629, 1630 

1624 Aldus ook Bulletin 19. Zie ten aanzien van aandelen para. II(B)(1)(a), waar staat dat “The staff under-
stands the phrase “legally issued” (the opinion may say “validly issued”) to mean that: (1) the registrant 
is validly existing under the laws of the jurisdiction in which it is incorporated, and the securities are 
duly authorized; (2) the actions required by applicable state corporation law to approve the issuance 
of the securities have been taken; and (3) the securities have been or will be issued in compliance with 
the requirements of that law, the registrant’s certificate or articles of incorporation and bylaws, and the 
resolutions approving the issuance of those securities. The staff understands the phrase “duly authori-
zed” to mean that the corporation, under applicable law, its certificate or articles of incorporation and 
its bylaws, has the power to issue the shares and has taken all corporate actions necessary to create that 
power.” Zie voorts voetnoot 2, die zegt dat “”Duly authorised” also confirms that the shares are part 
of the corporation’s authorized capital.” Zie ten aanzien van obligaties para. II(B)(1)(e), waar staat dat: 
“The Division shares the generally accepted view that an opinion that a debt security or guarantee is a 
binding obligation of the registrant necessarily encompasses the opinion that the registrant is validly 
existing, has the power to create the obligation, and has taken the required steps to authorize entering 
into the obligations.” 

1625 Para. II(B)(1)(e) Bulletin 19 eist dat als het recht dat de obligaties beheerst een ander is dan het recht 
van de uitgevende instelling, twee opinions worden gegeven, een over het ene en een over het andere 
recht. Naar de letter van Bulletin 19 kan de opinion over het recht van de uitgevende instelling beperkt 
blijven tot “the opinion that the registrant is validly existing, has the power to create the obligation and 
has taken the required steps to authorize entering into the obligation under the law of the jurisdiction 
of organization”. In de praktijk bevat bij registratie van door buitenlands – doorgaans New York’s – 
recht beheerste obligaties door een Nederlandse uitgevende instelling de vereiste Nederlandsrechtelijke 
opinion ook een remedies opinion. 

1626 Een legality opinion voor de SEC is daarmee een enforceability opinion in ruime zin, ongeacht of in de 
opinion met zoveel woorden capacity opinion is opgenomen. Dat is een afwijking van de hoofdregel dat 
een opinion geen “implied opinions” bevat; vgl. nr. zie nr. 402 en vgl. nr. 40.

1627 Para. II(B)(3)(a) Bulletin 19. 
1628 Voorbeelden van in Nederlandsrechtelijke opinions wel voorkomende assumptions die volgens para. 

II(A)(3)(a) Bulletin 19 niet aanvaardbaar zijn, zijn (a) een assumption dat de uitgevende instelling “has 
sufficient authorized shares”, en (b) een assumption dat de uitgevende instelling “is not in bankruptcy”. 
Zie voor andere voorbeelden para. II(A)(3)(a) Bulletin 19.

1629 Para. II(B)(3)(a) Bulletin 19: aanvaardbaar is een assumption dat “the representations of officers and 
employees are correct as to questions of fact”. 

1630 De SEC aanvaardt ook onder meer (a) een authenticity assumption, (b) een assumption dat een daartoe 
door het bestuur aangestelde commissie de prijs van de te registreren effecten geldig heeft vastgesteld 
(vgl. nr. 819), en (c) een asumption dat beleggers de prijs voor de te registreren effecten zullen betalen. 
Zie, ook voor andere voorbeelden, para. II(A)(3)(a) Bulletin 19.
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Dat een opinion over obligaties qualifications bevat, aanvaardt de SEC.1631 Als de SEC 
meent dat een qualification te ver gaat, zal zij echter ten minste om uitleg vragen. Met een 
uitleg dat een qualification een weergave is van wat Nederlands recht nu eenmaal inhoudt, 
zal de SEC echter doorgaans genoegen nemen.

1100. Afwijking 3 – geen beperking aan afgaan op opinion door beleggers. De SEC eist 
dat beleggers in de geregistreerde effecten op de opinion moeten kunnen afgaan. Enige 
beperking op dit punt aanvaardt de SEC niet.1632 Alle beleggers moeten daarom opinion-
ontvanger zijn. In de praktijk wordt de opinion doorgaans geadresseerd aan de opinion-
vennootschap die de geregistreerde effecten uitgeeft en volgt uit de relianceparagraaf, 
uitdrukkelijk of stilzwijgend, dat beleggers op de opinion mogen afgaan.1633

1101. Afwijking 4 – “no expert”. De Securities Act (section 11(a)) bepaalt dat, als een regis-
tration statement misleidend is, bepaalde in de Securities Act bedoelde personen aan-
sprakelijk kunnen worden gehouden voor daardoor veroorzaakte schade.1634 Onder die 
personen is ook “any person whose profession gives authority to a statement made by 
him, who has with his consent been named as having prepared or certified any part of 
the registration statement”. In de praktijk wordt een dergelijke persoon aangeduid als een 
“expert”. De “consent” moet met de registration statement worden gedeponeerd (section 
7(a)(1) Securities Act). De aansprakelijkheid van een expert is beperkt tot de verklaring 
waarop zijn “consent” ziet. Of een opiniongever wiens legality opinion bij een registration 
statement is gevoegd, een “expert” is, is omstreden.1635 In de praktijk neemt een opinion-
gever die een legality opinion geeft daarin een “consent” op, maar voegt hij daaraan toe 
dat hij daarmee niet erkent een “expert” te zijn.1636 Dat kan bijvoorbeeld als volgt:

The Issuer may (a) file this opinion as an exhibit to the Registration Statement, and 
(b) refer to [name of opinion giver] as giving this opinion in the Registration Statement. 
The previous sentence is no admittance that [name of opinion giver] is in the category 
of persons whose consent for the filing and reference as set out in that sentence is 
required under section 7 of the Securities Act or any rules or regulations of the SEC 
promulgated under it.

1631 Para II(B)(1)(e) Bulletin 19: “The staff does not object if the binding obligation opinion is subject to cer-
tain limited exceptions, such as bankruptcy and equitable principles limitations.” Zie voor de “equitible 
principles limitation” noot 1149.

1632 Para II(B)(3)(d) Bulletin 19: “The staff does not accept any limitation on reliance. Purchasers of the 
securities in the offering are entitled to rely on the opinion.” 

1633 Aldus, over de adressering van de opinion, ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 65.
1634 Een registration statement is misleidend als het “contained an untrue statement of a material fact or 

omitted to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein 
not misleading”; vgl. noot 1588.

1635 Meerburg 2004, p. 162. Vgl. ook SEC Filings Opinions 2004, “Preliminary Matters”.
1636 De SEC aanvaardt niet dat de opiniongever “denies” dat hij een “expert” is; SEC Filings Opinions 2004, 

“Preliminary Matters”.
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