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Woordenlijst
10b-5 opinion Ook wel “due diligence opinion”. Een bevestiging houdt in dat een 

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 misleading”. Een 10b-5 opinion is geen 
opinion in de zin van dit boek; zie nr. 1072.

Arbitration opinion Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op een keuze 
voor arbitrage in Nederland (i) de keuze voor arbitrage jegens de 
opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is, en (ii) de keuze 
voor arbitrage de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, een 
enkele uitzondering daargelaten, opzijzet, of (b) als de opinion ziet 
op een keuze voor arbitrage buiten Nederland in een land dat par-
tij is bij het Verdrag van New York, (i) de afdwingbaarheid van de 
keuze voor arbitrage wordt beheerst door het recht van de plaats 
van arbitrage en niet wordt doorkruist door Nederlands recht, en 
(ii)  de keuze voor arbitrage de rechtsmacht van de Nederlandse 
rechter opzijzet; zie nr. 954 en 983.

Assumption Een veronderstelling, doorgaans over de feiten, waarop het in een 
opinionparagraaf neergelegde oordeel is gebouwd; zie nr. 44.

Authenticity assumption Een assumption die zegt dat de opiniongever ervan is uitge-
gaan dat de documenten die hem worden voorgeschoteld, en de 
hand tekeningen daarop, echt zijn, en dat de bevestigingen die de 
opinion gever heeft verkregen, juist zijn; zie nr. 465 e.v.

Bankruptcy qualification Een qualification die zegt dat de opinion wordt beperkt door regels 
van insolventierecht en andere regels die van toepassing zijn als 
rechten van twee of meer schuldeisers botsen; zie nr. 471 e.v.

Capacity opinion • Een opinion over (a) het bestaan van een opinionvennootschap, 
en (b) het aangaan door die vennootschap van een rechtsverhou-
ding – een overeenkomst of zekerheidsrecht (maar niet over de 
afdwingbaarheid daarvan); zie nr. 35.

• Een opinionparagraaf die onderdeel is van een capacity opinion: 
de incorporation opinion, de corporate power opinion, de cor-
porate action opinion en de validly signed opinion; zie nr. 30 e.v.

Client opinion Een opinion die is gericht aan de cliënt van de opiniongever; zie 
nr. 6.
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Corporate action  opinion Een opinion die inhoudt dat (a) de organen van de opinion-
vennootschap alle besluiten hebben genomen, en (b) binnen de 
opinionvennootschap alle andere handelingen zijn verricht, die 
nodig zijn met het oog op het aangaan en nakomen van de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet; zie nr. 561 en 618 e.v.

Corporate power  opinion Een opinion die inhoudt dat het aangaan en nakomen van de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, past binnen de gren-
zen die het rechtspersonenrecht en de statuten (of, als de opinion-
vennootschap een VOF of CV is, het vennootschapsrecht en de 
vennootschapsakte) aan de activiteiten van de opinionvennoot-
schap stellen; zie nr. 534 en 555 e.v. 

Diligence opinion Een opinionparagraaf over (de afwezigheid van) bezwaarlijke 
gevolgen die het aangaan van de rechtsverhouding waarover de 
opinion gaat, zou kunnen hebben voor de opinionvennootschap 
of een andere partij daarbij: in de eerste plaats de no violation of 
law opinion, de no licences opinion en de no registration opinion, 
en voorts de no adverse consequences opinion en de prospectus 
 opinion. Ook de stamp duty opinion en de withholding tax opi-
nion kunnen worden beschouwd als diligence opinions; zie nr. 30 
e.v.

Due diligence opinion Zie bij 10b-5 opinion.

Enforceability opinion • Een opinion over de afdwingbaarheid van een rechtsverhouding 
– een overeenkomst of zekerheidsrecht. De opinion kan beperkt 
zijn tot die afdwingbaarheid (zie: enforceability opinion in enge 
zin) of mede een capacity opinion omvatten over de opinion-
vennootschap die de rechtsverhouding aangaat (zie: enforceabil-
ity opinion in ruime zin); zie nr. 35.

• Een opinionparagraaf die onderdeel is van een enforceability 
opinion in enge zin: in de eerste plaats de remedies opinion, de 
jurisdiction opinion en de enforcement of judgments opinion, en 
voorts de pari passu opinion, de valid security opinion, de validly 
issued opinion, de arbitration opinion, de enforcement of arbitral 
awards opinion en de no immunity opinion; zie nr. 30 e.v.

•  Een remedies opinion; zie aldaar.

Enforceability opinion in 
enge zin

Een enforceability opinion die beperkt is tot de afdwingbaar-
heid van een rechtsverhouding (en die dus niet mede een capacity 
 opinion omvat) over de dominionvennootschap die de rechts-
verhouding aangaat (zie: enforceability opinion in ruime zin); zie 
nr. 35.

Enforceability opinion in 
ruime zin

Een enforceability opinion die mede een capacity opinion omvat 
over de opinionvennootschap die de rechtsverhouding aangaat, 
waarop de opinion ziet; zie nr. 35. 
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Enforcement of arbitral 
awards opinion 

Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op arbitrale 
vonnissen gewezen in een arbitrage in Nederland, een in arbitrage 
gewezen arbitraal vonnis, uitzonderingen daargelaten, in Neder-
land ten uitvoer kan worden gelegd, of (b) als de opinion ziet op 
arbitrale vonnissen gewezen in een arbitrage buiten Nederland in 
een land dat partij is bij het Verdrag van New York, een in arbitrage 
gewezen arbitraal vonnis, uitzonderingen daargelaten, in Neder-
land ten uitvoer kan worden gelegd overeenkomstig het Verdrag 
van New York; zie nr. 954 en 983.

Enforcement of judgments 
opinion

Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op beslissin-
gen van een rechter wiens beslissingen in Nederland ten uitvoer 
kunnen worden gelegd, dat tenuitvoerlegging van een dergelijke 
beslissing in Nederland mogelijk is, of (b) in andere gevallen dat 
de Nederlandse rechter de betrokken buitenlandse beslissing in 
beginsel wel zal volgen; zie nr. 931. 

Explained opinion Zie: reasoned opinion.

Formation opinion Een opinion over een opinionvennootschap-VOF of -CV die 
inhoudt dat: (a) de opinionvennootschap tot stand is gekomen, (b) 
de opinionvennootschap bestaat, en (c) de opinionvennootschap 
de in de opinion genoemde rechtsvorm heeft; zie nr. 514.

Geadresseerde Elke persoon aan wie een opinion is geadresseerd; vgl. nr. 5. Een 
geadresseerde die – zoals meestal het geval is – op de opinion mag 
afgaan is opinionontvanger-geadresseerde (zie aldaar). 

Gebrekkige opinion Een opinion bij het geven waarvan de opiniongever niet de zorg 
van een goed opiniongever heeft betracht; zie nr. 304. Een opinion 
kan gebrekkig zijn omdat zij een onjuiste opinion is (zie aldaar) of 
omdat zij een onduidelijke opinion is (zie aldaar). In dit boek heet 
een opinion een “onjuiste opinion” als een daarin gegeven oordeel 
niet overeenstemt met de werkelijkheid. 

Good standing opinion Een opinion die in het algemeen inhoudt dat de opinionvennoot-
schap bepaalde stukken bij de overheid heeft gedeponeerd, en soms 
bepaalde belastingaangiftes heeft gedaan en bepaalde aan de over-
heid verschuldigde retributies heeft betaald. Omdat Nederlands 
recht geen met “good standing” vergelijkbaar begrip kent, kan een 
“good standing” opinion over een Nederlandse opinionvenoot-
schap niet worden gegeven; zie nr. 529. 

Implied assumption Een assumption die niet in de opinion in kwestie is opgenomen 
maar, omdat zij zozeer gebruikelijk is dat de opinionontvanger 
geacht moet worden haar daarin hoe dan ook te lezen, geacht 
wordt in de opinion te staan; zie nr. 462.
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Implied qualification Een qualification die niet in de opinion in kwestie is opgenomen 
maar, omdat zij zozeer gebruikelijk is dat de opinion ontvanger 
geacht moet worden haar daarin hoe dan ook te lezen, geacht 
wordt in de opinion te staan; zie nr. 462.

Incorporation opinion Een opinion over een opinionvennootschap-rechtspersoon die 
inhoudt dat: (a) de opinionvennootschap is opgericht, (b) de 
opinion vennootschap bestaat, en (c) de opinionvennootschap de 
in de opinion genoemde rechtsvorm heeft; zie nr. 492. 

Jurisdiction opinion Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op een forum-
keuze voor de Nederlandse rechter, de forumkeuze jegens de 
opinion vennootschap in rechte afdwingbaar is, of (b) als de 
 opinion ziet op een forumkeuze voor een buitenlandse rechter, 
dat voor zover Nederlands recht van toepassing is de forumkeuze 
jegens de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is en dat 
voor zover buitenlands recht van toepassing is Nederlands recht 
aan de afdwingbaarheid van de forumkeuze niet in de weg staat 
867 en 897.

No adverse consequences 
opinion

Een opinion die inhoudt dat het aangaan, nakomen en afdwingen 
door de opinionontvanger van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, niet op Nederlandsrechtelijke belemmeringen stuit.; 
zie nr. 1058.

No breach of agreement 
opinion

Een “opinion” die inhoudt dat het aangaan door de opinion-
vennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
niet in strijd komt met andere rechtsverhoudingen waarbij de 
opinion vennootschap partij is. Nederlandse opiniongevers geven 
zelden een dergelijke opinion; zie nr. 1078.

No immunity opinion Een opinion die inhoudt dat de opinionvennootschap en haar goe-
deren geen immuniteit genieten; zie nr. 1007.

No insolvency opinion Een opinion die inhoudt dat de opinionvennootschap niet is 
onderworpen aan enige insolventieprocedure. In Nederland is een 
dergelijke opinion ongebruikelijk; zie nr. 531 e.v.

No licences opinion Een opinion die inhoudt dat de opinionvennootschap voor het aan-
gaan en nakomen van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
geen toestemmingen van overheidswege nodig heeft; zie nr. 1032.

No opinion qualification Een qualification die zegt dat de in de qualification aangeduide 
onderwerpen buiten het bereik van de opinion vallen; zie nr. 480 
e.v.
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No registration opinion Een opinion die inhoudt dat (a) in een gebruikelijke beperkte opzet, 
de afdwingbaarheid in rechte jegens de opinionvennootschap van 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, niet afhangt van een 
door de wet voorgeschreven registratie, depot of vergelijkbare 
formaliteit, of (b) in een minder gebruikelijke ruime opzet, het 
aangaan of uitvoeren door de opinionvennootschap van de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet, geen door de wet voorgeschre-
ven registratie, depot of vergelijkbare formaliteit eist; zie nr. 1049.

No violation of  judgments 
opinion

Een “opinion” die inhoudt dat het aangaan door de opinion-
vennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, 
niet in strijd is met rechterlijke beslissingen en aanwijzingen van 
overheidswege waaraan de opinionvennootschap zich dient te 
houden. Nederlandse opiniongevers geven zelden een dergelijke 
opinion; zie nr. 1078.

No violation of law  opinion Een opinion die inhoudt dat het aangaan en nakomen door de 
opinion vennootschap van de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, niet in strijd komt met (a) Nederlands recht, of (b) de statuten 
(of, als de opinionvennootschap een VOF of CV is, de vennoot-
schapsakte) van de vennootschap; zie nr. 1019. 

Onduidelijke opinion Een opinion die de opinionontvanger niet, binnen de grenzen van 
de in de opinion opgenomen opinionparagrafen, (a)  het vereiste 
deugdelijk inzicht geeft in de juridische risico’s die verbonden zijn 
aan de rechtsverhouding waarop de opinion ziet en waarover de 
opinion zich uitstrekt, en (b) het vereiste deugdelijke handvat biedt 
om zo veel mogelijk te waarborgen dat die risico’s niet optreden; zie 
nr. 275. Een onduidelijke opinion is naar haar aard een gebrekkige 
opinion (zie aldaar).

Onjuiste opinion Een opinion met een oordeel dat, in aanmerking nemend de beper-
kingen daarop in de assumptions en qualifications niet overeen-
stemt met de werkelijkheid; zie nr. 304. Een onjuiste opinion kan 
een gebrekkige opinion zijn, maar dat hoeft niet. 

Opinion • Ook wel: opinion letter, legal opinion, transaction opinion. Een 
oordeel van een ter zake kundig jurist over een bepaalde rechts-
toestand of rechtsverhouding met een in de praktijk gebruike-
lijke inhoud en doorgaans in een in de praktijk gebruikelijke 
vorm; zie nr. 1.

• Ook: een opinionparagraaf (zie aldaar).
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Opiniongebruik Het geheel van de uitkomsten van afwegingen van gelijke of ver-
gelijkbare omstandigheden waarin opinions worden gegeven, die 
bepalen wat de zorg van een goed opiniongever is. Het opinion-
gebruik raakt een opinion in het bijzonder op drie punten: (a) de 
mate van zorg die een opiniongever moet betrachten, (b) de reik-
wijdte van het onderzoek dat de opiniongever moet doen, en (c) de 
uitleg die aan een opinion moet worden gegeven; zie nr. 166 e.v.

Opiniongever De persoon die de opinion geeft. De opiniongever kan een advo-
caat, een notaris of een bedrijfsjurist zijn. In veel gevallen is de 
opiniongever een advocaten- of notarissenkantoor (of een advoca-
ten- en notarissenkantoor); zie nr. 4.

Opinionontvanger Elke persoon die op een opinion mag afgaan. Een opinionontvan-
ger kan de persoon zijn aan wie de opinion is geadresseerd (zie: 
opinionontvanger-geadresseerde), maar kan ook een ander zijn 
van wie de opinion zegt dat hij op de opinion mag afgaan; zie nr. 4.

Opinionontvanger-
geadresseerde

Een persoon aan wie een opinion is geadresseerd en die daarop mag 
afgaan. Doorgaans mag de geadresseerde op de opinion afgaan, 
maar er zijn uitzonderingen (in het bijzonder als de  opinion is 
gericht aan de opinionvennootschap); zie nr. 4.

Opinionparagraaf Ook wel kortweg: opinion. Een paragraaf in een opinion waarin 
het oordeel van de opiniongever is neergelegd over een van de ver-
schillende vragen die in de opinion worden beantwoord; zie nr. 3

Opinionvennootschap De rechtspersoon of vennootschap waarover de opinion gaat; zie 
nr. 4.

Pari passu opinion Een opinion die inhoudt dat de betalingsverplichtingen die de 
opinion vennootschap heeft onder de overeenkomst waarop de 
 opinion ziet, geen lagere rang hebben dan de andere verplichtingen 
van de opinionvennootschap, behalve voor zover de wet voorziet in 
voorrang; zie nr. 763.

Prospectus opinion Een opinion die inhoudt dat de in de opinion aangeduide beschrij-
vingen van (a) Nederlandsrechtelijke onderwerpen, of (b) de sta-
tuten van de opinionvennootschap in een prospectus waarop de 
opinion ziet, juist zijn; zie nr. 1071. 

Qualification Ook wel: exception, exclusion of limitation. Een beperking, door-
gaans voorvloeiend uit het recht, op het in een opinionparagraaf 
uitgesproken oordeel; zie nr. 44.

Qualified opinion Een opinion waarin andere of meer dan uitsluitend gebruikelijke 
assumptions en qualifications zijn opgenomen; zie nr. 45.
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Reasoned opinion Ook wel: explained opinion. Een opinion waarin in een meer of 
minder uitvoerige uiteenzetting, al dan niet met verwijzingen naar 
rechtspraak en literatuur, wordt uitgelegd hoe de rechtsvraag kan 
worden beantwoord waarop de opinion ziet, welke andere ant-
woorden denkbaar zijn, welke argumenten voor en tegen de ver-
schillende antwoorden pleiten, en doorgaans wat de opiniongever 
het meest waarschijnlijke antwoord acht; zie nr. 53.

Relianceparagraaf De bepaling in de opinion die zegt welke personen op de opinion 
mogen afgaan – in het algemeen de geadresseerde van de opinion, 
maar soms ook andere opinionontvangers – en aan wie de opinion 
ter inzage mag worden verstrekt – in beginsel alleen aan de perso-
nen die op de opinion mogen afgaan, maar soms ook aan anderen; 
zie nr. 380 e.v.

Remedies opinion Een opinion die inhoudt dat (a) als de opinion ziet op een Neder-
landsrechtelijke overeenkomst, die overeenkomst jegens de 
opinion vennootschap in rechte afdwingbaar is, of (b) als de 
 opinion ziet op een buitenlandsrechtelijke overeenkomst, dat de 
rechtskeuze in die overeenkomst wordt erkend en dat er geen 
regels van Nederlands recht zijn, die de toepassing van het gekozen 
recht doorkruisen; zie nr. 676 en 723. Een gebruikelijker benaming 
voor de opinion is “enforce ability opinion”; zie nr. 677.

Stamp duty opinion Een opinion die inhoudt dat het enkele aangaan, nakomen of 
afdwingen van de overeenkomst niet leidt tot de verschuldigdheid 
van Nederlandse documentaire belastingen; zie nr. 1089. 

Third party opinion Ook wel: across the table opinion. Een opinion die is gericht aan 
een ander dan de cliënt van de opiniongever. De opinion ontvanger 
is in dat geval doorgaans de wederpartij van de cliënt van de 
opinion gever; zie nr. 6.

Toestemming op de 
 opinion af te gaan

De gedraging van de opiniongever die meebrengt dat de opinion-
ontvanger van een third party opinion op de opinion mag afgaan 
en waaruit daarmee de zorgplicht van de opiniongever voortvloeit; 
zie nr. 116.

Unqualified opinion Ook wel: clean opinion. Een opinion waarin uitsluitend gebruike-
lijke assumptions en qualifications zijn opgenomen; zie nr. 45.

Valid security opinion Een opinion die inhoudt dat het Nederlandse zekerheidsrecht 
– pandrecht of hypotheek – waarop de opinion ziet, een geldig en 
afdwingbaar zekerheidsrecht op de in de opinion genoemde goe-
deren is, en strekt tot zekerheid voor verplichtingen die zijn aan-
geduid in de pandakte waarbij het zekerheidsrecht is gevestigd; zie 
nr. 778.
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Validly issued opinion Een opinion die inhoudt dat (a) aandelen waarop de opinion ziet 
geldig zijn uitgegeven en zijn volgestort, en (b) de aandeelhouder 
als zodanig niet kan worden verplicht tot bijbetaling op de aan-
delen; zie nr. 812.

Validly signed opinion Een opinion die inhoudt dat de rechtsverhouding waarop de 
 opinion ziet, voor de opinionvennootschap geldig is ondertekend; 
zie nr. 625 en 666 e.v.

Verlangde feiten De feiten zoals zij moeten zijn, wil een in een opinion gegeven oor-
deel juist zijn. De feiten zoals zij werkelijk zijn, zijn de “werkelijke 
feiten”; zie nr. 42.

Werkelijke feiten De feiten zoals zij werkelijk zijn; zie nr. 42. Wil een in een opinion 
gegeven oordeel juist zijn, dan moeten de werkelijke feiten over-
eenstemmen met de “verlangde feiten” (zie aldaar). 

Withholding tax  opinion Een opinion die inhoudt dat betalingen door de opinionvennoot-
schap onder de leningovereenkomst (met inbegrip van een over-
eenkomst die een obligatielening belichaamt) waarop de opinion 
ziet, niet zijn onderworpen aan Nederlandse bronbelasting; zie 
nr. 1093.

Zorg van een goed 
 opiniongever

De zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend opinion-
gever, die een opiniongever bij het geven van zijn opinion moet 
betrachten; zie nr. 116 en 123 e.v. 
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