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Samenvatting en conclusies
Dit boek laat zich als volgt samenvatten.

• Hoofdstuk 1 beschrijft wat een opinion is. In algemene zin is een opinion een oordeel van 
een deskundige. Dit boek ziet echter slechts op een bepaald type opinions. In dit boek is een 
opinion (a) een oordeel van een ter zake kundig jurist, (b) over een bepaalde rechtstoestand 
of rechtsverhouding, (c) met een in de praktijk gebruikelijke inhoud en, doorgaans, in een in 
de praktijk gebruikelijke vorm. Opinions in deze zin zijn gebruikelijk in de financiële sector, 
in het bijzonder bij het verstrekken van financiering, al dan niet in de vorm van obligaties of 
aandelen. De jurist die de opinion geeft is de opiniongever. Hij kan een advocaat, een notaris 
of een bedrijfsjurist zijn. Als de jurist een advocaat of notaris is, wordt zijn opinion meestal 
gegeven in naam van het kantoor waar hij werkzaam is. In dat geval is het kantoor de opinion-
gever. De opinion is geadresseerd aan de betrokken financiers of, als de financiering geschiedt 
in de vorm van obligaties of aandelen, ook wel tot de banken die de emissie daarvan begelei-
den. Elke geadresseerde, en elke andere persoon van wie de opinion zegt dat hij op de opinion 
mag afgaan, is een opinionontvanger. Een Nederlandsrechtelijke opinion gaat doorgaans over 
het aangaan van een rechtsverhouding door een in boek 2 geregelde privaatrechtelijke rechts-
persoon of een VOF of CV. De rechtspersoon of VOF of CV is de opinionvennootschap. De 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, is doorgaans een overeenkomst, met ingebrip van 
een obligatie, een zekerheidsrecht of een aandeel. De geadresseerden van de opinion vragen de 
opinion om inzicht te krijgen in de juridische risico’s die aan die rechtsverhouding verbonden 
zijn. De opiniongever geeft dat inzicht door het recht waarover de opinion zich uitstrekt, toe 
te passen op de opinionvennootschap en die rechtsverhouding. Zijn daaruit voortvloeiend 
oordeel legt hij in de opinion neer in de “opinionparagrafen”. Voor zover het oordeel wortelt 
in feiten die de opiniongever niet zelf heeft vastgesteld, veronderstelt hij het bestaan daarvan 
in “assumptions”. Voor zover het oordeel niet zonder meer juist is, neemt hij de nodige nuan-
cering op in “qualifications”.

• Hoofdstuk 2 zet de schijnwerper op de zorgplicht van een opiniongever. (Zie over hoofdstuk 2 
ook hieronder bij hoofdstuk 5.) Aan de vraag wat die zorgplicht is, gaat de vraag vooraf welk 
recht op die zorgplicht van toepassing is. Dat recht is niet noodzakelijk het recht waarop 
de opinion ziet. Wel heeft het in de opinion neergelegde oordeel onvermijdelijk de beteke-
nis die het naar dat recht heeft. De zorgplicht van een opiniongever die een opinion geeft 
aan een ander dan zijn cliënt – een third party opinion – wortelt in onrechtmatige daad. 
Alternatieve benaderingen – de zorgplicht vloeit voort uit (a) een derdenbeding in de over-
eenkomst tussen de opiniongever en zijn cliënt, (b) een overeenkomst tussen opiniongever 
en opinionontvanger, (c) zaakwaarneming, of (d) redelijkheid en billijkheid – moeten wor-
den verworpen. Welk recht van toepassing is op een onrechtmatige daad wordt bepaald door 
de Rome II Verordening. De zorgplicht van een opiniongever die een opinion geeft aan zijn 
cliënt – een client opinion – wortelt in de overeenkomst tussen de opiniongever en de cliënt, 
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en mogelijk in onrechtmatige daad. Welk recht van toepassing is op die overeenkomst wordt 
bepaald door de Rome I Verordening. In de praktijk neemt een Nederlandse opiniongever 
in zijn opinion een rechtskeuze op, die ertoe strekt dat zijn aansprakelijkheid, ongeacht of 
die wortelt in overeenkomst of in onrechtmatige daad, wordt beheerst door Nederlands 
recht. Aan een dergelijke rechtskeuze is de opinionontvanger in overeenstemming met de 
Rome I Verordening en de Rome II Verordening gebonden. Naast een rechtskeuze neemt een 
 opiniongever in zijn  opinion vaak een forumkeuze voor de Nederlandse rechter op. In de 
meeste gevallen is de  opinionontvanger op grond van de EEX-Verordening ook aan een der-
gelijke forumkeuze gebonden. Naar Nederlands recht vergt de zorgplicht van een opinion-
gever dat hij de opinion geeft met de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend 
vakgenoot. Dat geldt ongeacht of de opinion een third party opinion of een client opinion is. 
De opiniongever geeft zijn opinion krachtens een overeenkomst van opdracht met zijn cliënt 
(of, als de opiniongever een bedrijfsjurist is, meestal krachtens de arbeidsovereenkomst die 
hij met zijn werkgever heeft). Die overeenkomst kan meebrengen dat de opiniongever van 
een client opinion jegens de opinionontvanger minder of juist meer zorg moet betrachten 
dan de opiniongever van een third party opinion moet betrachten. De opiniongever die een 
third party opinion geeft, moet ervoor waken dat hij met het geven van zijn opinion niet de 
zorgplicht schendt, die hij krachtens de overeenkomst onverminderd jegens die cliënt heeft. 
Stuit de opinion gever op een onoverbrugbaar belangenconflict, dan kan hij de third party 
opinion niet geven. De cliënt van de opiniongever heeft als opdrachtgever de bevoegdheid 
aanwijzingen te geven die de opiniongever bij het geven van zijn opinion – client opinion 
of third party opinion – in acht moet nemen. Het praktisch belang van die bevoegdheid is 
gering. Wat de zorgplicht van de opiniongever inhoudt, wordt in belangrijke mate bepaald 
door het opiniongebruik. Bijzondere omstandigheden kunnen vergen dat van het opinion-
gebruik wordt afgeweken. Het doel van een opinion is de opinionontvanger inzicht te geven 
in juridische risico’s die verbonden zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Die 
risico’s zijn te onderscheiden in (a) het risico dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
niet ten volle afdwingbaar is, (b) het risico dat het aangaan of uitvoeren van die rechtsver-
houding voor de opinionvennootschap tot bezwaarlijke juridische gevolgen leidt, en (c) het 
risico dat het aangaan of uitvoeren van de rechtsverhouding voor de opinionontvanger tot 
bezwaarlijke juridische gevolgen leidt. Onderzoek naar al deze risico’s zou kostbaar zijn. De 
vraag welke risico’s onder de loep genomen moeten worden, en welk onderzoek daartoe moet 
worden gedaan, vergt afwegingen met inachtneming van de omstandigheden van het geval. 
Die afwegingen – met inbegrip van de keuze van de in aanmerking te nemen omstandigheden 
en de weging daarvan – kunnen worden gemaakt aan de hand van drie ijkpunten: (a) het doel 
dat de opinionontvanger met de opinion beoogt te bereiken – anders gezegd: het inzicht dat 
de opinionontvanger met de opinion kan krijgen in de juridische risico’s die verbonden zijn 
aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, (b) het werk dat de opiniongever moet en 
kan doen om dat inzicht te verschaffen, en (c) de aan dat werk verbonden kosten. De ijkpunten 
treden niet in de plaats van de regel dat de zorgplicht van een opiniongever wordt bepaald 
door de omstandigheden van het geval. Zij vullen die regel slechts in. Van de drie ijkpunten 
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kunnen de eerste twee nader worden ingekleurd. Vast te stellen welk inzicht in juridische 
risico’s dat de opinionontvanger met de opinion wil verkrijgen – het eerste ijkpunt – vergt dat 
de opiniongever zich afvraagt (a) hoe groot de kans is dat een risico zich verwezenlijkt, (b) wat 
de gevolgen zijn als een risico zich verwezenlijkt, (c) of het risico kan worden vermeden, (d) of 
geruststelling omtrent een risico ook met andere middelen dan een opinion kan worden ver-
kregen, en (e) of de opiniongever het risico al kent. Te bepalen welk werk dat de opiniongever 
moet en kan doen om de opinion aan haar doel te laten beantwoorden – het tweede ijkpunt – 
vergt dat de opinion gever zich ten minste de vraag stelt (a) welke werk ten minste nodig is om 
de opinion inhoud te geven; dat legt een bodem in het door hem te verrichten werk, (b) welke 
werk hij overigens kan doen om invulling aan zijn zorgplicht te geven, en (c) waar de grens 
ligt van het werk dat van hem als juridisch adviseur kan worden verlangd. Voor gebruike-
lijke opinions zijn de afwegingen neergeslagen in het opiniongebruik. De afwegingen richten 
zich op een “maatman-opinionontvanger”: een opinionontvanger die ruime ervaring in de 
opinionpraktijk heeft, of die wordt bijgestaan door een juridisch adviseur met die ervaring. 
Wat de maatman-opinionontvanger is, kan verschillen al naar gelang de opinionontvanger 
Nederlands of buitenlands is. Omdat het onderzoek dat de opiniongever doet, bepaalt welke 
oordelen hij in zijn opinion kan geven, bepaalt het opiniongebruik mede hoe gebruikelijke 
onderdelen van een opinion moeten worden uitgelegd. Zo uitgelegd moet de opinion (a) de 
opinionontvanger deugdelijk inzicht geven in juridische risico’s van betekenis die verbonden 
zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, en (b) een deugdelijk handvat bieden om 
zo veel mogelijk te waarborgen dat die risico’s niet optreden. Daartoe moet de opinion zijn: 
(a) begrijpelijk – overzichtelijk en in klare taal gesteld, (b) ter zake – vrij van risico’s zonder 
belang van betekenis, en (c) precies – maar niet noodzakelijk uitputtend. De opinion mag geen 
oordeel suggereren dat de opiniongever niet werkelijk heeft, geen onderzoek suggereren dat de 
opiniongever niet heeft gedaan, en niet suggereren dat feiten anders zijn dan de opiniongever 
weet of behoort te weten. Het opiniongebruik vergt in alle gevallen dat een opinion wordt 
gegeven met een hoge mate van zorg. Dat de lat aldus hoog wordt gelegd, laat onverlet dat een 
opinion geen garantie of verzekering is. Een opinion die met de vereiste zorg is gegeven, kan 
desalniettemin onjuist zijn. Als een onjuiste opinion niet met de vereiste zorg is gegeven, is 
de opiniongever aansprakelijk voor dientengevolge door de opinionontvanger geleden schade 
overeenkomstig de gewone aansprakelijkheidsregels. Als de opiniongever een kantoor is, is 
niet uitgesloten dat ook de advocaat of notaris die de opinion heeft ondertekend aansprakelijk 
is. Die benadering heeft echter niet de voorkeur.

• In hoofdstuk 3 komt de gang van zaken rond het afgeven van een opinion aan de orde. Wie 
de opinion geeft – de juridisch adviseur van de opinionvennootschap of de juridisch advi-
seur van de opinionontvanger, soms ook beide of beide een gedeelte – verschilt van land tot 
land. De Nederlandse praktijk is flexibel. Vaak zijn twee opinions nodig: een opinion over het 
recht van de opinionvennootschap en een opinion over het recht van de rechtsverhouding die 
de opinionvennootschap aangaat. In complexe gevallen, waarbij meer landen betrokken zijn, 
kunnen meer opinions nodig zijn. Over de reiktwijdte van elke opinion, en over de precieze 
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inhoud daarvan, moet overleg plaatsvinden tussen de opiniongever en de opinionontvan-
ger. Dat overleg hoort met professionele welwillendheid te worden gevoerd. De opiniongever 
behoort niet te weigeren een opinion te geven die hij zelf zou hebben verlangd als hij optrad als 
juridisch adviseur van de opinionontvanger. De opinionontvanger behoort geen opinions te 
verlangen die zijn juridisch adviseur niet zou hebben gegeven als hij de opiniongever was. De 
meeste kantoren die opinions geven, doen dat met gebruikmaking van eigen modelopinions. 
Dat hoort de opinionontvanger te respecteren. De opinion wordt in de praktijk afgegeven 
bij de “signing” of “closing” van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet (of bij beide). 
Praktische redenen kunnen het wenselijk maken dat de opinion al vóór signing of closing 
“in escrow” wordt verstrekt. De opinion geldt dan als afgegeven zodra de opiniongever heeft 
bevestigd dat dat zo is.

• In hoofdstuk 4 wordt het raamwerk van de opinion besproken. De opinion heeft in de prak-
tijk de vorm van een brief, gericht tot de opinionontvanger-geadresseerde. De datum van de 
brief is de datum waarop de in de opinion gegeven oordelen juist moeten zijn. Het raamwerk 
bevat het kader waarbinnen de opiniongever zijn oordeel geeft. Het vermeldt voor wie – de 
 opinionvennootschap of de opinionontvanger – hij optreedt en op welke opinionvennoot-
schap en rechtsverhouding de opinion ziet, en bevat de gebruikelijke rechts- en forumkeuze. 
De in het raamwerk opgenomen “relianceparagraaf” bepaalt (a) wie naast de opinionontvan-
ger-geadresseerde op de opinion mogen afgaan, en (b) aan welke personen naast de opinion-
ontvangers de opinion mag worden bekendgemaakt zonder dat zij daarop mogen afgaan. In 
de praktijk is de kring van die personen nogal uitgedijd geraakt. De opinion wordt door de 
opiniongever ondertekend, soms eenvoudigweg met de kantoornaam.

• Hoofdstuk 5 neemt in algemene zin het hart van de opinion onder de loep: de beschrijving 
van het door de opiniongever verrichte feitelijk onderzoek, de assumptions, de opinionpara-
grafen en de qualifications. Deze vier onderdelen vormen één geheel. Bij het feitelijk onder-
zoek hoort het juridisch onderzoek. Dat pleegt in een opinion niet te worden beschreven. 
Het juridisch en feitelijk onderzoek worden behandeld in hoofdstuk 2. Het feitelijk onderzoek 
wordt in hoofdstuk 5 nader beschouwd. Het juridisch onderzoek moet zich uitstrekken over 
alle regels van Nederlands nationaal recht, met inbegrip van rechtstreeks werkend Europees 
en internationaal recht, waarvan niet op voorhand onaannemelijk is dat zij met het oog op de 
opinion van belang zijn. Mededingingsrecht blijft buiten beschouwing. Rechtsregels die niet 
meer van kracht zijn, moeten in het onderzoek worden betrokken voor zover het voor de in 
de opinion gegeven oordelen van belang is. Toekomstige rechtregels hoeven in het algemeen 
alleen te worden onderzocht als zij in het Staatsblad of de Staatscourant zijn bekendgemaakt. 
Het feitelijk onderzoek dat de opiniongever moet doen, is beperkt. Hij moet in kaart brengen 
wat de “verlangde feiten” zijn: de feiten zoals zij zouden moeten zijn, wil de opinion juist zijn. 
De verlangde feiten omvatten alle “mee werkende feiten” – feiten die noodzakelijk zijn om 
een rechtsgevolg waarop de opinion ziet, te bewerkstelligen. “Tegenwerkende feiten” –  fei-
ten die eraan in de weg staan dat een rechtsgevolg wordt bereikt, of dat rechtsgevolg weer 
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ongedaan maken – hoeft de opiniongever alleen in ogenschouw te nemen voor zover een goed 
opiniongever zou onderkennen dat zij voor de opinion mogelijk van belang kunnen zijn. Wat 
de werkelijke feiten zijn, hoeft de opiniongever alleen vast te stellen voor zover die vaststelling 
juridische deskundigheid vergt. In de praktijk is het feitelijk onderzoek door de opiniongever 
doorgaans beperkt tot (a) bestudering van documenten, in het bijzonder de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, en de statuten (of een vergelijkbare regeling) en interne besluiten 
van de opinionvennootschap, (b) raadpleging van het handelsregister, de insolventie registers 
en de Europese terrorismelijsten, en (c) soms, raadpleging van het Wft-register of een aan-
deelhoudersregister. De opiniongever moet de documenten die hij bestudeert naar hun taal-
kundige betekenis uitleggen. Onderzoek van buitenlands recht dat voor de uitleg van een 
document van belang is, mag hij achterwege laten. Op verklaringen van de opinionvennoot-
schap, of een persoon binnen de opinionvennootschap, mag de opiniongever alleen afgaan als 
hij er gerust op kan zijn dat de ondertekenaar van de verklaring begrijpt wat de verklaring zegt 
en kan weten dat zij juist is. In de assumptions veronderstelt de opiniongever de verlangde 
feiten waarvan hij het bestaan niet zelf heeft vastgesteld. Ook feiten die een rechtsoordeel ver-
gen, waaronder dergelijke feiten aan de zijde van de wederpartij van de opinionvennootschap, 
kunnen soms worden verondersteld. In de qualifications neemt de opiniongever de uitzonde-
ringen op de in de opinionparagrafen gegeven oordelen op. De scheidslijn tussen assumptions 
en qualifications is niet scherp. In een assumption een feit (of de afwezigheid daarvan) ver-
onderstellen, kan een qualification overbodig maken en omgekeerd. In hoofdstuk 5 worden 
ten slotte één gebruikelijke assumption en twee gebruikelijke qualifications besproken: (a) de 
“authenticity” assumption, waarin de opiniongever veronderstelt dat hij niet bezwendeld is 
(waarvan de  opiniongever hoe dan ook mag uitgaan), (b) de “bankruptcy” qualification, die 
zegt dat de in de opinionparagrafen neergelegde oordelen worden beperkt door regels van 
insolventierecht en andere regels die van toepassing zijn als rechten van schuldeisers botsen, 
en (c) de “no opinion” qualification, waarin de opiniongever aangeeft welke onderwerpen bui-
ten het bereik van zijn opinion blijven.

• De hoofdstukken 6-12 laten zich slecht samenvatten. De waarde van die hoofdstukken ligt 
niet in hoofdlijnen die in een samenvatting kunnen worden neergelegd, maar in de in de 
hoofdstukken besproken details. De hoofdstukken 6-12 bevatten een bespreking van gebrui-
kelijke opinionparagrafen. Elke bespreking begint met een uitleg van de betekenis van de 
betrokken opinionparagraaf. Daarop volgt een uiteenzetting van de rechtsregels die met het 
oog op de opinionparagraaf van belang zijn. In die uiteenzetting wortelt een antwoord op 
de vraag welk feitelijk en juridisch onderzoek de opiniongever moet doen om de betrokken 
opinion verantwoord te kunnen geven, en welke assumptions en qualifications hij moet of kan 
opnemen. Daar waar de vraag welk onderzoek een opiniongever een afweging vraagt, is die 
afweging telkens gemaakt aan de hand van, aan de ene kant, de in hoofdstuk 2 opgenomen 
ijkpunten en de nadere inkleuring daarvan en, aan de andere kant, het opiniongebruik. Het 
opinion gebruik kan in het algemeen de toets aan de drie ijkpunten en de inkleuring daar-
van doorstaan. Daar waar een opiniongebruik lijkt te ontbreken, of ook wel van het gebruik 
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wordt afgeweken, wordt de praktijk kritisch onder de loep genomen. Hoofdstuk 6 gaat over 
gebruikelijke “capacity opinions”: de opinionparagrafen die zien op de opinionvennootschap 
en op het geldig aangaan door de opinionvennootschap van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet. Het gaat om (a) de “incorporation opinion” (voor een rechtspersoon) en de “for-
mation opinion” (voor een VOF of CV), die elk zeggen dat de opinionvennootschap is opge-
richt en bestaat, (b) de “corporate power” opinion, die zegt dat de opinionvennootschap de 
bevoegdheid heeft de rechts verhouding waarop de opinion ziet, aan te gaan, (c) de “corporate 
action” opinion, die zegt dat de opinionvennootschap de interne besluiten heeft genomen, en 
de andere interne stappen heeft gezet, die nodig zijn om die rechtsverhouding aan te gaan, 
en (d)  de “validly signed” opinion, die zegt dat de opinionvennootschap de rechtsverhou-
ding geldig is aangegaan. Hoofdstukken 7-10 gaan over gebruikelijke enforceability opinions: 
de opinionparagrafen die zien op de afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap van 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Het gaat om (a) de “remedies” opinion, die in 
het algemeen zegt dat die rechtsverhouding, of de daarin opgenomen rechtskeuze, jegens 
de opinionvennootschap afdwingbaar is, (b) de “pari passu” opinion, die zegt dat de beta-
lingsverplichtingen die voor de opinionvennootschap uit de rechtsverhouding voortvloeien, 
ten minste dezelfde rang hebben als haar andere verplichtingen (beide hoofdstuk 7), (c) de 
“valid security” opinion die, als de rechtsverhouding strekt tot vestiging van een pandrecht of 
een hypotheek, zegt dat dat pandrecht of die hypotheek afdwingbaar is (hoofdstuk 8), (d) de 
“validly issued” opinion die, als de rechtsverhouding een aandeel is, zegt dat dat aandeel geldig 
is uitgegeven en is volgestort (hoofdstuk 9), (e) de “jurisdiction” opinion, die zegt dat een in 
de rechtsverhouding opgenomen forumkeuze jegens de opinionvennootschap afdwingbaar is, 
(f) de “enforcement of judgments” die, als de rechtsverhouding een forumkeuze voor een bui-
tenlandse rechter bevat, zegt in hoeverre een beslissing van de gekozen rechter in Nederland 
ten uitvoer kan worden gelegd, (g) de “arbitration and enforcement of arbitral awards” 
 opinion, die zegt dat een in de rechtsverhouding opgenomen keuze voor arbitrage jegens de 
opinionvennootschap afdwingbaar is en dat een beslissing van het gekozen scheidsgerecht 
in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd, en (h) de “no immunity” opinion, die zegt dat 
de opinionvennootschap en haar goederen geen volkenrechtelijke immuniteit genieten (alle 
hoofdstuk 10). Hoofdstuk 11 gaat over gebruikelijke “diligence opinions”: de opinionparagra-
fen die zien op bezwaarlijke gevolgen die de rechts verhouding waarop de opinion ziet, voor 
de opinion vennootschap of een andere partij daarbij, zou kunnen hebben. Het gaat om (a) de 
“no violation of law” opinion, die zegt dat het aangaan van die rechtsverhouding niet strijdt 
met de wet of de statuten (of een vergelijkbare regeling) van de opinionvennootschap, (b) de 
“no licences” opinion, die zegt dat het aangaan van de rechtsverhouding de opinionvennoot-
schap niet verplicht tot het verkrijgen van enige toestemming van overheidswege, (c) de “no 
regis tration” opinion, die zegt dat het aangaan van de rechtsverhouding niet noopt tot enige 
registratie of depot bij enig overheidsorgaan, (d) de “no adverse consequences” opinion, die 
zegt dat het aangaan van de rechtsverhouding door de wederpartij van de opinionvennoot-
schap niet op Nederlandsrechtelijke belemmeringen stuit, en (e) de “prospectus” opinion die, 
als het aangaan van de rechtsverhouding gepaard gaat met de publicatie van een prospectus, 
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zegt dat beschrijvingen in dat prospectus van Nederlands recht of de statuten van de opinion-
vennootschap, juist zijn. Hoofdstuk 12 gaat over twee fiscale opinions: (a) de “stamp duty 
 opinion”, die zegt dat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet leidt tot verschuldigd-
heid van Nederlandse documentaire belastingen, en (b) de “withholding tax” opinion, die zegt 
dat betalingen door de opinionvennootschap onder die rechtsverhouding niet zijn onderwor-
pen aan Nederlandse bronbelasting. Andere, door fiscalisten te geven, fiscale opinions vallen 
buiten het bestek van het boek. Hoofdstuk 13 wijst op vier punten waarop, als gevolg van eisen 
die de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) stelt, opinions die worden 
afgegeven bij registratie van effecten bij de SEC plegen af te wijken van opinions die gebruike-
lijk over effecten worden gegeven.

In het bijzonder hoofdstuk 2 leent zich voor het trekken van een aantal algemene conclusies.

• Een eerste conclusie is dat het werk van een opiniongever is dan ook niet wezenlijk anders dan 
ander werk dat een advocaat – of notaris of bedrijfsjurist – doet. Een opinion is een juridisch 
oordeel en niet meer dan dat. Uitzonderlijk aan het geven van een opinion is hooguit dat 
een opiniongever zijn werk moet doen met een hoge mate van zorg. Ook ander werk van een 
advocaat kan echter een dergelijke hoge mate van zorg vergen. Overeenkomstig de hoofdregel 
dat de zorgplicht van een juridisch adviseur wordt bepaald door de omstandigheden van het 
geval, kunnen de omstandigheden een dergelijke hoge mate van zorg vergen. Denk aan het 
werk dat een notaris moet doen bij het opmaken van een notariële akte.

• Een tweede conclusie is dat voor gebruikelijke opinions het opiniongebruik leidend is voor 
de zorg waarmee de opiniongever zijn werk moet doen. Het opiniongebruik is de neerslag 
van jarenlange ervaring van in de opinionpraktijk doorknede advocaten. Het opiniongebruik 
heeft mogelijk gemaakt dat opinions in belangrijke mate zijn gestandaardiseerd. Die stan-
daardisatie drukt de kosten van opinions. Als het opiniongebruik als richtsnoer wordt los-
gelaten, moet een opiniongever zich voortdurend de vraag stellen of hij geen verdergaande 
zorg moet betrachten dan het opiniongebruik van hem eist. Het beantwoorden van die vraag, 
en het werk dat een bevestigend antwoord meebrengt, zou de kosten van opinions opjagen. 
Daarbij is niemand gebaat. Het gevolg van de leidende rol van het opiniongebruik is dat de 
opinionontvanger die bij verdergaande zorg zou zijn gewezen op een beperkt risico dat zich in 
zijn toevallige geval heeft verwezenlijkt, daarvan het risico draagt. De gevolgen van dat risico 
kunnen aanzienlijk zijn, en honderden miljoenen euro’s belopen. Dat die gevolgen terecht 
komen bij de opinionontvanger, die partij wordt bij de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, en daarvan dus ook het mogelijke profijt heeft, is echter billijker dan dat zij vallen bij de 
opiniongever, die tegen beperkte kosten – enkele duizenden euro’s – zijn opinion geeft.

• Een derde conclusie is dat als uitgangspunt client opinions en third party opinions gelijk 
moeten worden behandeld. De zorgplicht van een opiniongever die een third party opinion 
geeft, is beperkt tot het geven van zijn opinion met inachtneming van de zorg van een goed 
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opiniongever. De opiniongever die een client opinion geeft, kan een bredere zorgplicht heb-
ben. Hij kan de opinionontvanger-cliënt over met de opinion samenhangende vragen moeten 
adviseren, in het bijzonder over de reikwijdte die de opinion moet hebben en over de betekenis 
die de opinion heeft. In de meeste gevallen zijn de omstandigheden waarin client opinions 
en third party opinions worden gegeven, echter vergelijkbaar. In het bijzonder is de opinion-
ontvanger doorgaans een “maatman-opinionontvanger”: een opinionontvanger die ruime 
ervaring in de opinionpraktijk heeft, of die wordt bijgestaan door een juridisch adviseur met 
die ervaring. Die vergelijkbare omstandigheden brengen mee dat in de praktijk, overeenkom-
stig het opiniongebruik, opiniongevers hun zorgplicht bij het geven van  client opinions op 
dezelfde wijze invullen als bij het geven van third party opinions. Dat mogen zij ook. Als een 
opiniongever die een client opinion geeft meer zorg moet betrachten, kan hij bij op dat punt 
tekortschietende zorg buiten de opinion om aansprakelijk worden gehouden.

• Een vierde conclusie is dat het belang van een opinion wordt overschat. In de praktijk wordt 
over het geven van opinions met een zeker ontzag gesproken. Daarvoor bestaat geen reden. 
Een opinion doet niet meer dan een aantal juridische risico’s op een rij zetten die verbonden 
zijn aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Een opinionontvanger die behoorlijk 
wordt geadviseerd, wordt op die risico’s echter hoe dan ook gewezen – door de opiniongever 
in het geval van een client opinion of door zijn eigen juridisch adviseur in het geval van een 
third party opinion. De opinion biedt hem slechts een overzichtelijk kader waarin de risico’s 
nog eens op een rijtje worden gezet, en mogelijk iets meer zorg, omdat een opinion nu eenmaal 
met een hoge mate van zorg moet worden gegeven.

• Een vijfde conclusie is dat een opinion een stuk korter kan. Een doorsnee opinion, zelfs in 
een eenvoudige zaak, beslaat vele pagina’s, met daarin lange opsommingen van bestudeerde 
stukken en assumptions en qualifications. Dat is niet nodig. Waar de zorgplicht van een 
opiniongever overwegend wordt bepaald door het opinion gebruik, en de opinionontvan-
ger (althans een “maatman-opinionontvanger”) met dat gebruik bekend is, is het nut van 
het opnemen van dergelijke opsommingen op zijn minst twijfelachtig. Dat geldt in elk geval 
als de  opinionontvanger Nederlands is. Is de opinionontvanger buitenlands, zodat hij het 
Nederlandse  opiniongebruik niet of minder bekend is, dan kan het verstandig zijn de opinion 
wat uitvoeriger opinion op te zetten. Een uitvoeriger opzet is echter niet nodig waar, zoals op 
veel punten het geval is, het Nederlandse opiniongebruik het internationale gebruik volgt.
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