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HOOFDSTUK 4

INLEIDING VERENIGDE STATEN

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk biedt een beknopte inleiding op het Amerikaanse deel van dit boek.
Er wordt ingegaan op de Amerikaanse normering van de kapitaalvennootschap, en
de rol die de Revised Business Model Corporation Act daarbij speelt. Daarna
worden de relevante rechtsvormen kort geïntroduceerd en ten slotte wordt aange-
geven welke leerstukken in de komende hoofdstukken aan bod zullen komen.

4.2 Vennootschapsrecht in de VS

4.2.1 Statelijk recht en de RMBCA

Het vennootschapsrecht wordt in Amerika door iedere staat zelfstandig geregeld.1

Bijna alle staten voorzien in een ‘eigen’ corporation statute, waarin de regels met
betrekking tot de oprichting en interne aangelegenheden van de kapitaalvennoot-
schap zijn neergelegd.2 Toch bestaan er op grote lijnen veel overeenkomsten tussen
de verschillende statelijke wetten. Hieraan heeft in het bijzonder de introductie van
de Model Business Corporation Act (MBCA) bijgedragen. Al in 1928 werd een
eerste aanzet gegeven tot enige vorm van harmonisatie van het vennootschapsrecht
van de staten, door de introductie van de Uniform Business Corporation Act.3 De
tijd bleek daarvoor toen echter nog niet rijp; slechts drie staten namen deze
modelwet destijds over.4 In 1950 publiceerde de Committee on Corporate Laws
of the Section of Business Law van de American Bar Association voor het eerst de
Model Business Corporation Act. Door het woord ‘uniform’ te vervangen door

1 Op beursgenoteerde vennootschappen is ook federale regelgeving van toepassing, in het bijzonder de
Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934. Aangezien in dit onderzoek de niet-
beursgenoteerde vennootschap centraal staat, zullen deze regels verder buiten beschouwing worden
gelaten. Bainbridge merkt hierover op: “A fair rule of thumb is that state law is concerned with the
substance of corporate governance, while federal law is concerned with disclosure and a limited
number of procedural aspects of corporate governance [of public corporations] (such as the
solicitation of proxies and the conduct of a tender offer)” (Bainbridge 2009, p. 11).

2 Dit geldt alleen niet voor the District of Columbia en Puerto Rico.
3 De UBCA was een product van the Conference of Commissioners on Uniform State Laws.
4 Hamilton 1985, p. 1457.
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‘model’ werd het signaal afgegeven dat de voorbeeldregeling geen harmonisatie
beoogt, maar slechts dient als hulpmiddel voor de statelijke wetgevers bij het
ontwerpen van regelgeving op dit complexe rechtsgebied.5 De MBCA werd
aanzienlijk beter ontvangen dan zijn voorganger en veel (met name kleine) staten
gingen over tot implementatie van zijn bepalingen. In 1984 is de MBCA, na een
grondige voorbereiding en uitgebreid consultatieproces, ingrijpend herzien, waarbij
de bepalingen inzake het kapitaal van de vennootschap vergaand zijn gewijzigd.
Naar de herziene wet wordt hierna verwezen met Revised Model Business Corpora-
tion Act (RMBCA).

De RMBCA is vormgegeven als een op zichzelf staande wet die in zijn geheel of
ten dele door de statelijke wetgevers kan worden overgenomen. Op dit moment
hebben dertig staten de modelwet helemaal of nagenoeg helemaal geïmplementeerd,
drie staten hun vennootschapsrecht gebaseerd op eerdere versies daarvan en veel
andere staten ten slotte delen van de modelregeling overgenomen.6 In het volgende
hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de bepalingen van de RMBCA, in het
bijzonder op de regels die zien op het kapitaal en de uitkering van dividend.

4.2.2 Het vennootschapsrecht van de staat Delaware

Het vennootschapsrecht van de staat Delaware wordt aangemerkt als de belang-
rijkste rechtsbron van statelijk vennootschapsrecht. Ruim de helft van alle beurs-
genoteerde vennootschappen en van de Fortune 500 is opgericht in deze staat.7 Het
vennootschaprecht van Delaware is zeer ontwikkeld, mede dankzij het Court of
Chancery dat bijna uitsluitend rechtspreekt in ondernemingsrechtelijke geschillen.8

De regels in Delaware zijn daarnaast in relatief geringe mate beïnvloed door de
RMBCA. Zo is Delaware één van de weinig staten die nu nog het systeem van
kapitaalbescherming kennen. In het hiernavolgende zal daarom ook aandacht
worden geschonken aan de relevante regels in Delaware.

5 Hamilton wijst erop dat een uniform act bedoeld is om in zijn geheel overgenomen te worden, terwijl
een model act ook slechts deels kan worden geïmplementeerd. Zijns inziens leent het vennoot-
schapsrecht zich beter voor de laatste variant, aangezien het niet noodzakelijk is dat alle vennoot-
schapsrechtelijke bepalingen van de staten gelijk zijn (Hamilton 1985, voetnoot 16).

6 MBCA Annotated 2009, p. viii.
7 Overigens lijkt de populariteit van Delaware als vestigingsstaat de laatste jaren af te nemen. Zie

hierover Armour, Black & Cheffins 2010.
8 Armour, Black & Cheffins merken hierover op: “The thinking is that firms incorporating under

Delaware law stand to benefit ex ante from the guidance offered by the extensive and timely body of
precedents generated by prior cases, and ex post from the decision-making expertise of the Delaware
Court of Chancery judges, who are appointed on the basis of merit from the corporate bar and who
have the opportunity to focus primarily on corporate law cases.” (Armour, Black & Cheffins 2010,
p. 1-2).
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4.2.3 Belangrijke rol voor de rechtspraak

Voor een common law-jurisdictie is het ondernemingsrecht van de VS in relatief
hoge mate gecodificeerd. Desondanks is daarin een belangrijke rol weggelegd voor
de rechtspraak. Sommige bepalingen in de vennootschapsrechtelijke regelgeving
hebben een onduidelijk karakter en een aantal belangrijke kwesties is in de wetten
ongeregeld gelaten. De Amerikaanse rechters gaan bij de invulling van deze lacunes
aanzienlijk verder dan zuivere wetsinterpretatie; zij geven mede vorm aan het
recht.9 Faillissementsrechtbanken, die in de VS traditioneel worden beschouwd als
courts of equity, hebben bovendien de bevoegdheid om op basis van beginselen van
billijkheid (equity) af te wijken van de letter van de wet.10 In de komende
hoofdstukken zal daarom blijken dat de normering van aandeelhoudersfinanciering
voor een belangrijk deel ex post plaatsvindt in het kader van procedures voor de
rechter. Voor een volledig beeld van de grenzen aan de financieringsvrijheid van
aandeelhouders, moet daarom ook de relevante jurisprudentie in de analyse worden
betrokken. Helaas is het niet altijd eenvoudig om een rode draad waar te nemen in
de grote hoeveelheid jurisprudentie die gewezen wordt door federale en statelijke
rechters.

4.3 Relevante rechtsvormen in de VS

4.3.1 Public en closely-held corporations

In de Verenigde Staten wordt onderscheid gemaakt tussen public corporations en
closely-held corporations. Public corporations zijn kapitaalvennootschappen waarvan
de aandelen zijn genoteerd aan een handelsplatform.11 Closely-held corporations zijn
daarom (a contrario geredeneerd) alle vennootschappen waarvan de aandelen niet
genoteerd zijn en die in de regel een klein aantal aandeelhouders kennen.12 De
statelijke vennootschapsrechtelijke wetten maken nauwelijks onderscheid tussen beide
rechtsvormen; de meeste regels zijn zowel op de public als de closely-held corporation
van toepassing. Bijna twintig staten voorzien in een bijzondere statutory close
corporation-regeling. Dergelijke regelingen hebben doorgaans de vorm van bijlagen
bij de normale vennootschapswetgeving en bieden aandeelhouders iets meer vrijheid

9 Bainbridge 2009, p. 7.
10 Goehausen 2005, p. 119.
11 “‘Public corporation’ means a corporation that has shares listed on a national securities exchange

or regularly traded in a market maintained by one or more members of a national securities
association” (§ 1.44(18A) RMBCA).

12 Hamilton & Freer overwegen hierover: “The line of demarcation will be whether the company’s stock
is publicly traded, which means that its securities are registered under for public sale under federal
law. If it is not, we will consider it a close corporation.” (Hamilton & Freer 2011, p. 197). Zie over de
verschillende definities van closely-held corporation en haar kenmerken O’Neal & Thompson 2010,
§ 1:2.
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om de vennootschap naar eigen inzicht vorm te geven.13 Zo maken zij het bijvoor-
beeld soms mogelijk dat een vennootschap die als closely-held kwalificeert, bestuurd
wordt door haar aandeelhouders.14 Uit empirisch onderzoek blijkt dat van deze
bijzondere regelingen weinig gebruik wordt gemaakt, en daarom zullen zij hierna
verder onbesproken blijven.15

4.3.2 Limited Liability Company

De populariteit van de closely-held corporation is de afgelopen twintig jaar tanende
ten gevolge van de opkomst van de limited liablity company (LLC). De LLC is een
hybride rechtsvorm met kenmerken van een kapitaalvennootschap, zoals uitgesloten
aansprakelijkheid van haar investeerders (de members), en kenmerken van een
personenvennootschap, zoals fiscale transparantie. De LLC wordt niet gezien als
een kapitaalvennootschap; zij behoort tot de unincorporated associations. Sinds de
staat Wyoming in 1977 de eerste LLC introduceerde, is het aantal LLC’s geëxplo-
deerd en het aantal oprichtingen van (closely-held) corporations aanzienlijk afge-
nomen.

Toch zal in het hiernavolgende nauwelijks meer worden ingegaan op de LLC. Op
dit moment is er weinig jurisprudentie beschikbaar over LLC’s.16 Daarnaast is het
onderscheid tussen de corporation en de LLC niet van wezenlijk belang voor de
onderwerpen die in het kader van dit onderzoek relevant zijn. De normering van de
financieringsvrijheid zoals die ontwikkeld is voor corporations wordt bijna een op
een toegepast op de LLC. Ten slotte is het vanuit Nederlands perspectief zinvoller
om de blik op de corporation te vestigen, aangezien de structuur en inrichting
daarvan veruit de meeste verwantschap vertonen met de Nederlandse (en Duitse)
kapitaalvennootschap.

4.4 Faillissementsrecht in de VS

Het Amerikaanse vennootschapsrecht biedt weinig bescherming aan andere stake-
holders van de vennootschap dan haar aandeelhouders en bestuurders. Zo speelt de
bescherming van crediteuren in de vennootschapsrechtelijke regels een beperkte rol.
In de juridische literatuur wordt betoogd dat dit komt omdat het vennootschapsrecht
statelijk geregeld wordt, en er daarom competitie bestaat tussen de verschillende
staten om ondernemingen aan te trekken. Aangezien doorgaans de aandeelhouders
beslissen in welke staat een vennootschap wordt opgericht, en daarmee welk recht

13 Sommige staten vereisen voor toepassing van de closely-held bepalingen dat het aantal aandeel-
houders een bepaald maximum niet overschrijdt.

14 Zie bijvoorbeeld Del. Code § 351.
15 Hamilton & Freer 2010, p. 198.
16 Cox & Hazen stellen: “The case law interpreting relationships within the LLC is extremely sparse

and it is likely to take decades before a reliable body of judicial interpretation is developed.” (Cox &
Hazen 2011, § 1:11).
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daarop van toepassing zal zijn, zou het vennootschapsrecht meer gericht zijn op de
belangen van de aandeelhouders dan op die van de schuldeisers.17

Anders dan het vennootschapsrecht is het Amerikaanse faillissementsrecht
federaal geregeld en daarom kent dat bovenstaande dynamiek niet.18 Daarom
ontlenen crediteuren van de vennootschap in de Verenigde Staten primair bescher-
ming aan het faillissementsrecht. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor
fraudulent transfer law:

Simkovic & Kaminetzky merken hierover op: “Fraudulent transfer law fills an
important gap in U.S. regulations of corporations. Although corporate law makes
limited liability widely available and inexpensive for businesses, it has relatively few
mechanisms to prevent excessive and socially destructive risk taking.”19

De Amerikaanse grondwet geeft het Congres expliciet de bevoegdheid “to establish
laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States”.20 Veruit de
belangrijkste federale rechtsbron is daarbij de in 1801 in werking getreden Bank-
ruptcy Code (BC). De twee insolventieprocedures die voor het onderhavige
onderzoek het belangrijkst zijn, zijn neergelegd in Chapter 7 en Chapter 11 van
de BC. Chapter 7 ziet op de liquidatie van het vermogen van de debiteur en is
vergelijkbaar met de Nederlandse faillissementsprocedure. De trustee in bankruptcy
neemt daarin een positie in die vergelijkbaar is met de Nederlandse curator; hij kan
de onderneming tijdelijk voortzetten met het oog op een doorstart of liquidatie. De
procedure in Chapter 11 heeft ten doel het vermogen van de debiteur te reorgani-
seren door middel van een aan de crediteuren en aandeelhouders te presenteren
reorganisatieplan. In afwijking van het Nederlandse recht behoudt het bestuur van
de vennootschap onder Chapter 11 meestal haar positie (het beginsel van debtor-in-
possession).21 De crediteuren beschikken over de mogelijkheid om een Creditors’
Committee op te richten dat hun belangen zal behartigen; daarvan wordt in het
bijzonder veel gebruik gemaakt door ongesecureerde crediteuren.

17 Zie Romano 1993, p. 14 e.v.
18 Dat neemt niet weg dat statelijk recht wel een rol kan spelen in faillissementsprocedures; zo wordt

bijvoorbeeld het statelijk goederenrecht toegepast en kan het statelijk recht een rol spelen bij de
beoordeling van de vorderingen van crediteuren. Daarnaast is er ook een aantal met de RMBCA
vergelijkbare modelwetten uitgevaardigd die zien op het statelijke recht dat in faillissement relevant
is (zoals bijvoorbeeld de Uniform Fraudulent Conveyance Act en Uniform Fraudulent Transfer Act –
zie hoofdstuk 6).

19 Simkovic & Kaminetzky 2011, p. 123-124.
20 § 1, lid 8, sub 4 USC.
21 De debtor-in-possesion beschikt bijna over alle bevoegdheden die een curator (trustee) heeft.
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4.5 Opzet Amerikaans perspectief

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vennootschapsrechtelijke regels inzake het
kapitaal van de vennootschap en de mogelijkheid om dividend uit te keren, aan de
hand van de RMBCA en het recht van Delaware en California. Daarbij zal tevens
aandacht worden geschonken aan de aansprakelijkheid van bestuurders en de
restitutieverplichting van aandeelhouders vanwege ongeoorloofde dividenduitke-
ringen.

Daarna komt in hoofdstuk 6 het faillissementsrechtelijke fraudulent transfer law
aan bod. In het bijzonder wordt geanalyseerd onder welke omstandigheden op grond
daarvan aandeelhouders tot restitutie van aan de vennootschap onttrokken vermogen
kunnen worden aangesproken. Daarbij wordt ingegaan op de belangrijke rol die het
fraudulent transfer law speelt bij de normering van complexe, samengestelde
vermogensonttrekkingen, zoals de leveraged buyout.

Aansluitend wordt in hoofdstuk 7 getracht bloot te leggen onder welke omstan-
digheden de bemoeienissen van de aandeelhouder met de financiering van de
vennootschap kunnen leiden tot een doorbraak van aansprakelijkheid. Het ‘piercing
the corporate veil’ leerstuk blijkt buitengewoon onvoorspelbaar en inconsistent te
worden toegepast; niettemin zal worden bezien welke rol onderkapitalisatie en
vermogensonttrekkingen daarin spelen.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 het leerstuk van ‘equitable subordination’
geanalyseerd. Op grond daarvan kunnen onder omstandigheden de vorderingen van
aandeelhouders worden achtergesteld bij de vorderingen van de overige schuldei-
sers. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de mogelijkheden om
betalingen op aandeelhoudersleningen vóór het faillissement van de vennootschap
te vernietigen op grond van het fraudulent preference law.

Tot slot wordt in hoofdstuk 9 de analyse van het Amerikaanse recht afgesloten
met een beknopte conclusie. Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe de besproken
leerstukken zich tot elkaar verhouden en welke rol is weggelegd voor onderkapi-
talisatie en vermogensonttrekkingen bij de normering van aandeelhoudersfinancie-
ring.
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