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HOOFDSTUK 9

CONCLUSIE VERENIGDE STATEN

9.1 Inleiding

Dit hoofdstuk biedt de afsluitende analyse van het Amerikaanse deel. Eerst worden
kort de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de Amerikaanse normering van
de financieringsvrijheid van aandeelhouders uiteengezet, aan de hand van de vier
leerstukken die in de voorgaande hoofdstukken centraal stonden. Vervolgens wordt
besproken hoe de behandelde leerstukken zich tot elkaar verhouden, en ten slotte
wordt aangegeven welke rol onderkapitalisatie speelt bij de Amerikaanse normering
van aandeelhoudersfinanciering.

9.2 Analyse van de leerstukken

9.2.1 Kapitaal en uitkeringen

Het Amerikaanse vennootschapsrecht stelt weinig eisen aan de inbreng van
aandeelhouders bij oprichting van een kapitaalvennootschap. De Amerikaanse
modelwet, de RMBCA, heeft het systeem van kapitaalbescherming reeds in de
jaren tachtig verlaten, en in de staten waar dit systeem thans nog bestaat, gaat
daarvan weinig bescherming uit voor de crediteuren van de vennootschap. In de
staat Delaware bijvoorbeeld, wordt de hoogte van het kapitaal bepaald door het
bestuur, kan het kapitaal op eenvoudige wijze worden verminderd, en is het
mogelijk om gebonden kapitaal om te zetten in vrij uitkeerbare reserves. In de
Verenigde Staten wordt het nominale kapitaal daarom niet langer aangemerkt als
buffer voor de crediteuren.

De bevoegdheid om te besluiten tot uitkering komt in de RMBCA en alle staten
uitsluitend aan het bestuur toe. Nu de besluitvorming van het bestuur terughoudend
wordt getoetst, is het voor aandeelhouders niet eenvoudig om tegen de wil van het
bestuur een uitkering uit te lokken.1 Uitkeringen dienen in de VS doorgaans te
voldoen aan een tweetal testen. Ten eerste schrijven alle staten een balanstest voor,
waaruit voortvloeit dat uitkeringen uitsluitend mogelijk zijn voor zover de vennootschap

1 Voor zover een aandeelhouder – bijvoorbeeld in concernverhoudingen – over de mogelijkheid
beschikt om het bestuur te ontslaan, ligt dit vanzelfsprekend genuanceerder.
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over eigen vermogen beschikt.2 Deze test biedt enige bescherming aan de vennoot-
schap en haar crediteuren, nu zij er aan in de weg staat dat uitkeringen leiden tot een
negatief eigen vermogen. Deze bescherming dient evenwel niet te worden over-
schat, nu het bestuur bij de toepassing van de balanstest een grote vrijheid heeft bij
het waarderen van de activa en passiva. Meer bescherming lijkt uit te gaan van de
equity insolvency test, die voorschrijft dat de vennootschap na een uitkering moet
kunnen voortgaan met de betaling van haar opeisbare verplichtingen die voort-
vloeien uit een normaal verloop van zaken. Deze test vergt van het bestuur een
redelijke inschatting van de toekomstige financiële positie van de vennootschap.

De gevolgen van een ongeoorloofde uitkering worden door de RMBCA primair
bij de bestuurders gelegd: zij lopen het risico te worden aangesproken door de
vennootschap – en in faillissement door haar crediteuren, die met een derivative
claim namens de vennootschap kunnen ageren – indien de uitkering heeft geleid tot
een negatief eigen vermogen, of de vennootschap na de uitkering voorzienbaar niet
in staat was om haar opeisbare schulden te voldoen. Opmerkelijk genoeg voorziet
de RMBCA niet in een terugbetalingsverplichting voor de aandeelhouders die een
ongeoorloofde uitkering hebben ontvangen, maar uitsluitend in een regresmogelijk-
heid voor de bestuurders op de aandeelhouders. Onder de RMBCA kunnen de
aandeelhouders daarom uitsluitend ‘via’ de bestuurders worden aangesproken
vanwege ongeoorloofde uitkeringen. Een aantal staten heeft niettemin in hun
vennootschaprechtelijke wetgeving voor de vennootschap een mogelijkheid ge-
creëerd om direct tegen de aandeelhouders op te komen vanwege een ongeoorloofde
uitkering. Bovendien kunnen aandeelhouders vaak op grond van common law tot
restitutie van een dividend worden aangesproken. Indien de vennootschap insolvent
was op het moment van de uitkering, dienen doorgaans ook de aandeelhouders te
goeder trouw het dividend te restitueren. De laatste decennia lijken crediteuren en
curatoren echter weinig van deze mogelijkheden gebruik te maken, nu zij vermo-
gensonttrekkingen door aandeelhouders primair trachten aan te tasten met een
beroep op fraudulent transfer law.

9.2.2 Vermogensonttrekking & fraudulent transfer law

De bescherming van crediteuren bij vermogensonttrekkingen door aandeelhouders
vindt in de VS primair ex post plaats, door de onttrekkingen te toetsen aan het
fraudulent transfer law. Ingevolge de fraudulent transfer regels is het de vennoot-
schap slechts toegestaan om vermogen aan de aandeelhouders uit te keren voor
zover de vennootschap na de onttrekking niet achterblijft met een onredelijk klein
vermogen (unreasonably small capital). Vermogensonttrekkingen in strijd met de
desbetreffende voorschriften kunnen door de curator worden vernietigd, waarna de
onttrokken middelen van de ontvanger kunnen worden teruggevorderd. Fraudulent
transfer law kan daarom worden aangemerkt als een functioneel equivalent van het

2 Een uitzondering is de mogelijkheid om in Delaware nimble dividends uit te keren, zie par. 5.4.3.
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systeem van kapitaalbescherming, met dien verstande dat het niet het nominale
kapitaal tot uitgangspunt neemt, maar is geënt op de totale vermogenspositie van de
vennootschap. Het leerstuk beoogt hetzelfde doel te bereiken als de uitkeringsregels,
maar hanteert daarbij geen bright line rules, maar open standards.3

Aandeelhouders dienen er bij vermogensonttrekkingen rekening mee moeten
houden dat zij tot restitutie kunnen worden aangesproken als de vennootschap na de
vermogensonttrekking insolvent of met een onredelijk klein vermogen achterblijft,
en vervolgens failleert. Fraudulent transfer law heeft zich in het bijzonder
ontwikkeld tot een belangrijk wapen voor de curator en crediteuren om complexe,
samengestelde transacties ongedaan te maken, in het bijzonder leveraged buyouts.
Dit mag opmerkelijk heten, nu het leerstuk oorspronkelijk is toegesneden op een
twee-partijen-verhouding: de schuldenaar die vermogen overdraagt aan een weder-
partij. Bij een LBO zijn echter meerdere partijen betrokken: de verkopende
aandeelhouders, de koper van de aandelen, de kredietverstrekkende bank en het
bestuur van de vennootschap. Daarnaast bestaat een LBO uit meerdere stappen die
nauw met elkaar samenhangen. Aantasting van de individuele stappen van de
transactie is doorgaans niet mogelijk of weinig zinvol. Dat fraudulent transfer law
toch een belangrijke rol heeft weten te veroveren bij de normering van LBO’s, is
primair te danken aan de bereidheid van rechters om de LBO voor de toepassing van
het leerstuk te ‘consolideren’: de rechter beoordeelt de LBO alsof er sprake was van
één overdracht van de doelwitvennootschap aan de verkopende aandeelhouders.
Door de LBO te consolideren dienen alle aandeelhouders die hun aandelen in het
kader van de overname hebben vervreemd, de door hen ontvangen koopprijs te
restitueren indien komt vast te staan dat de vennootschap na de transactie insolvent
of met een onredelijk klein vermogen achterbleef. Dit geldt bij strikte toepassing
van de fraudulent transfer bepalingen ook voor de aandeelhouders te goeder trouw.
Een aanzienlijk aantal Amerikaanse rechters probeert deze vergaande consequentie
te voorkomen door een creatieve interpretatie van de wet.

Mijns inziens is de ‘geconsolideerde’ benadering van de Amerikaanse rechters
ondanks de hiervoor besproken problematiek in die zin wenselijk dat zij oog heeft
voor het netto effect van de gehele transactie, en de inhoud boven de vorm plaatst.
De kernvraag bij de nomering van een LBO is of de financiële uitrusting van
de vennootschap na de LBO in een dusdanige wanverhouding stond tot haar
activiteiten en daarmee samenhangende risico’s, dat de betrokkenen door de
samengestelde transactie in een te hoge mate risico’s hebben afgewenteld op
de ongesecureerde crediteuren. Bij de beantwoording van deze vraag biedt de
Amerikaanse jurisprudentie inzake fraudulent transfers waardevolle gezichtspunten.
Door de invulling die in de rechtspraak is gegeven aan het begrip ‘unreasonably
small capital’, worden grenzen gesteld aan de mate waarin aandeelhouders
redelijkerwijs voorzienbare risico’s mogen afwentelen op de vennootschap en
haar ongesecureerde crediteuren.

3 Zie par. 3.8.
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9.2.3 Financiering & piercing the corporate veil

De betrokkenheid van de aandeelhouder bij de financiering van de vennootschap
kan tevens aanleiding geven tot directe aansprakelijkheid jegens de crediteuren van
de vennootschap. Zo meent een groot aantal Amerikaanse rechtsgeleerde auteurs dat
het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid terzijde dient te worden gesteld –

onder de noemer: piercing the corporate veil – indien de vennootschap onder-
gekapitaliseerd is in het licht van haar ondernemingsactiviteiten. De Amerikaanse
law in action is echter weerbarstiger. Het is niet eenvoudig de exacte overwegingen
van de Amerikaanse rechters bloot te leggen die schuil gaan achter de vele
uitspraken inzake veil piercing. Rechters plegen zich te bedienen van metaforen
en geven vaak een waslijst van omstandigheden die hebben bijgedragen aan het
oordeel dat doorbraak in het gegeven geval al dan niet gerechtvaardigd is.

Niettemin kan een aantal rode draden in de piercing-jurisprudentie worden
waargenomen. Zo valt op dat daarin zelden daadwerkelijk door de rechtspersoon
wordt heengekeken. Onder de noemer piercing the corporate veil, heeft zich de
facto een leerstuk ontwikkeld dat het handelen van specifieke, nauw bij de
vennootschap betrokken aandeelhouders normeert. De doorbraak van aansprakelijk-
heid vindt meestal selectief plaats: alleen ten aanzien van de aandeelhouders die een
zekere mate van invloed hebben gehad op (de financiering van) de vennootschap.
De toepassing van het leerstuk sluit daarom nauwer aan bij het Nederlandse leerstuk
van de indirecte doorbraak op grond van art. 6:162 BW, dan haar naam doet
vermoeden.

Daarnaast valt op dat in de piercing-jurisprudentie regelmatig wordt gerept van
undercapitalization van de vennootschap, vaak zonder dat nader wordt gespecifi-
ceerd waarin de undercapitalization gelegen was. Er lijkt kort gezegd geen
duidelijkheid te bestaan over de inhoud en normatieve betekenis van het begrip.
Hoewel er rechtspraak is waaruit men zou kunnen afleiden dat onderkapitalisatie
een grond kan zijn voor aansprakelijkheid van aandeelhouders, en een aanzienlijk
aantal Amerikaanse auteurs voor een dergelijke regel heeft gepleit, kan op basis van
een grote meerderheid van Amerikaanse uitspraken geconcludeerd worden dat
onderkapitalisatie op zichzelf, zonder bijkomende omstandigheden, onvoldoende
is voor doorbraak. De vereiste bijkomende omstandigheden kunnen bestaan uit
de misleiding van crediteuren of de onttrekking van vermogen op een moment dat
de financiële positie van de vennootschap dit niet toestond.

9.2.4 Financiering & equitable subordination

De federale Bankruptcy Code biedt bankruptcy courts de mogelijkheid om op grond
van beginselen van billijkheid (equity) de vorderingen van aandeelhouders geheel of
ten dele achter te stellen bij alle of specifieke andere vorderingen in faillissement.
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Daarnaast kan een bankruptcy court bepalen dat aan de vordering verbonden
zekerheidsrechten overgaan op de boedel. Het leerstuk equitable subordination
beoogt te voorkomen dat aandeelhouders die ‘onredelijk’ (inequitable) hebben
gehandeld in faillissement delen in de opbrengst van de boedel. Dit onredelijke
handelen kan de vorm hebben van onderkapitalisatie van de vennootschap, hoewel
onderkapitalisatie onvoldoende laakbaar wordt beschouwd om achterstelling zelf-
standig te rechtvaardigen. Volgens bestendige rechtspraak is – in het kader van het
leerstuk van equitable subordination – sprake van onderkapitalisatie indien (i) naar
het oordeel van een financieel deskundige, het kapitaal van de vennootschap
absoluut ontoereikend is met oog op de omvang en aard van de onderneming in
het licht van de omstandigheden ten tijde van het moment waarop de financiering
van de vennootschap werd vormgegeven (doorgaans bij de oprichting). Daarnaast
(ii) is sprake van onderkapitalisatie indien ten tijde van de kredietverstrekking door
de aandeelhouder de vennootschap een vergelijkbaar bedrag niet tegen vergelijkbare
voorwaarden had kunnen lenen van een externe (onafhankelijke) kredietvertrekker.

Indien de vennootschap voor faillissement betalingen heeft verricht op door
aandeelhouders verstrekte leningen, bestaat de mogelijkheid dat de curator deze
betalingen vernietigt op grond van avoidable preference law. Betalingen aan
aandeelhouders die binnen 90 dagen voor faillissement zijn verricht, kunnen
doorgaans worden teruggevorderd van de ontvanger. Daarnaast is mogelijk dat
eerdere betalingen dienen te worden gerestitueerd, maar daarvoor zal de curator
moeten bewijzen dat de vennootschap ten tijde van de betaling insolvent was.
Betalingen die werden verricht in ‘ordinary course of business’ van de vennoot-
schap, komen niet voor vernietiging in aanmerking.

9.3 Verhouding tussen de leerstukken

9.3.1 Functionele equivalenten

De onderzochte rechtsfiguren vertonen een zekere mate van gelijkenis. Aan de
procedures waarin een beroep wordt gedaan op de verschillende leerstukken, liggen
vaak vergelijkbare casusposities ten grondslag. Een aandeelhouder die een vennoot-
schap bij oprichting financiert met weinig eigen vermogen en veel vreemd ver-
mogen, en gedurende het bestaan van de vennootschap eigen vermogen aan de
vennootschap onttrekt, loopt het risico om in faillissement te worden aangesproken
op grond van de wettelijke of common law dividendregels, fraudulent transfer law,
preference law of het leerstuk van veil piercing, en staat ten slotte aan het risico
bloot dat zijn vorderingen op de vennootschap worden achtergesteld op basis van
het leerstuk van equitable subordination of recharacterization. In veel zaken die
hebben geleid tot een uitspraak in de sleutel van een bepaald leerstuk, had ook
kunnen worden geprocedeerd op grond van een ander leerstuk.
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De vooraanstaande jurist Clark heeft daarom reeds in 1977 gewezen op het feit
dat de hiervoor behandelde leerstukken functionele equivalenten zijn.4 Zijns inziens
dienen de leerstukken te worden beschouwd als concrete uitwerkingen van een
aantal ‘morele pricipes’ die van toepassing zijn op het handelen van debiteuren
jegens hun crediteuren.

Zo overwoog Clark: “Restraints on corporate distributions […] are a straightforward
expression of fraudulent conveyance principles. In particular, the doctrines of
equitable subordination and piercing the corporate veil may be seen as applications
of the same notions of securing the moral obligations of debtors to creditors which are
at work in fraudulent conveyance law.”5

Fraudulent conveyance law in ruime zin beoogt volgens Clark te voorkomen dat
een debiteur door zijn handelen het verhaal van crediteuren verhindert. De vraag
rijst waarom er in het Amerikaanse recht verschillende leerstukken worden ge-
hanteerd om hetzelfde principe te bewaken. Hoe verhouden de leerstukken zich tot
elkaar?

9.3.2 Transactiegericht leerstuk?

Een belangrijk onderscheid tussen enerzijds de dividendregels en fraudulent trans-
fer/preference law en anderzijds veil piercing en equitable subordination, is er mijns
inziens in gelegen dat alleen de eerstgenoemde leerstukken ‘transactiegericht’ zijn.
Dividendregels en fraudulent transfer/preference law richten zich op de specifieke
transacties waardoor het verhaal van de crediteuren is aangetast en beogen de
gevolgen van die transacties ongedaan te maken. In verhouding tot de transactie-
gerichte leerstukken kan veil piercing volgens sommige auteurs worden vergeleken
met het inwisselen van een precisiegeweer voor een bazooka: de aandeelhouders
zijn voor de gehele schuld van de vennootschap aansprakelijk, ook indien deze het
met de onttrekking samenhangende nadeel overtreft.6 Het leerstuk leidt niet tot
ongedaanmaking van bepaalde benadelende transacties, maar tot aansprakelijkheid
van de aandeelhouder voor specifieke, of alle schulden van de vennootschap.
Hetzelfde geldt mijns inziens in mindere mate voor de achterstelling van vorde-
ringen van aandeelhouders op grond van equitable subordination. Een aantal
juridische auteurs heeft daarom betoogd dat in de gevallen waarin het nadeel van
de crediteuren gelegen is in vermogensonttrekkkingen door aandeelhouders, toe-
passing van de regels inzake dividend en fraudulent transfers de voorkeur verdient
boven veil piercing en equitable subordination.7 Zo heeft Clark er bijvoorbeeld op

4 Clark 1977.
5 Clark 1977, p. 505.
6 Bainbridge 2001, p. 524.
7 Zie bijvoorbeeld Millon 2007, voetnoot 104.
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gewezen dat in de uitspraken Deep Rock en Pepper v. Litton, waarin vorderingen
van aandeelhouders werden achtergesteld op grond van equitable subordination,
sprake was van een grote hoeveelheid transacties tussen de aandeelhouder en de
vennootschap die konden worden aangemerkt als overdrachten waarvoor de
vennootschap geen reasonably equivalent value kreeg. Ongedaanmaking van die
transacties op grond van fraudulent transfer law zou volgens hem daarom een
passendere sanctie zijn geweest dan achterstelling van de vordering van de aandeel-
houder.8

Er zijn niettemin twee situaties waarin veil piercing en equitable subordination
toegevoegde waarde hebben naast de dividendregels en fraudulent transfer law. Ten
eerste bestaat de mogelijkheid dat de onttrekkingen zo talrijk zijn, zich over zo’n
lange periode hebben uitgestrekt of de verslaglegging daarvan dusdanig gebrekkig
is geweest, dat aantasting van de individuele transacties feitelijk onmogelijk is. Met
de dividendregels en het fraudulent transfer law kunnen de crediteuren en curator in
dat geval niets uitrichten. Voor achterstelling of veil piercing is geen analyse vereist
van de afzonderlijke benadelende transacties. Deze leerstukken bieden daarom een
kostenefficiënte remedie indien de benadelende transacties tussen de vennootschap
en haar aandeelhouder complex en talrijk zijn. Zij bewerkstelligen dat het gegeven
dat de benadelende transacties feitelijk niet meer traceerbaar zijn, voor rekening van
de aandeelhouder wordt gebracht.

Blumberg overweegt dienaangaande: “Where […] the wrongdoing is pervasive and the
inequitable conduct of the parent is so complex that it cannot be isolated, complete
subordination to the claims of injured creditors or investors [and veil piercing – JB] is
the only alternative.”9

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het nadeel van de crediteuren niet voortvloeit
uit vermogensonttrekkingen of anderszins benadelende transacties tussen de aan-
deelhouder en de vennootschap, maar louter volgt uit de onderkapitalisatie van de
vennootschap bij haar oprichting. In dat geval ontbreken specifieke transacties die
het vermogen van de vennootschap hebben uitgehold en bieden de dividendregels
en het fraudulent transfer law dus geen soelaas. Het gebrek aan specifieke
benadelende transacties hoeft echter niet in de weg te staan aan veil piercing of
equitable subordination.

9.3.3 Dividendregels vs. fraudulent transfer law

Hoe verhouden de ‘transactie-gerichte’ leerstukken zich onderling tot elkaar? Uit de
voorgaande analyse blijkt dat ongeoorloofde uitkeringen kunnen leiden tot een
resitutieverplichting voor de aandeelhouders op grond van de vennootschapsrechte-

8 Clark 1986, p. 50.
9 Blumberg e.a. 2010, § 87-5.
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lijke regels, en door aantasting van de overdracht met een beroep op het fraudulent
transfer law. Sommige auteurs hebben opgemerkt dat er in het geheel geen behoefte
zou bestaan aan vennootschapsrechtelijke regels inzake uitkeringen, aangezien
fraudulent transfer law al afdoende bescherming zou bieden.

Zo merkt Markell op: “It makes little sense […] to enact statutes specifically
designated to regulate the shareholder/corporation relationship if common law
concepts brought into play by general fraudulent-conveyance laws will always, or
nearly always, usurp their function.”10

Toch kan er gewezen worden op een aantal wezenlijke verschillen tussen de
dividendregels en het fraudulent transfer law. Zo voorzien de wettelijke dividend-
regels niet alleen in een aansprakelijkheidsregeling ex post, maar leggen zij ook ex
ante beperkingen op aan de mogelijkheid om uitkeringen te doen. Daarbij richten de
dividendregels zich primair op het bestuur van de vennootschap, terwijl aantasting
van een uitkering op grond van fraudulent transfer law leidt tot een restitutiever-
plichting voor de aandeelhouders.

Een ander belangrijk verschil is gelegen in de subjectieve vereisten ten aanzien
van de terugbetalingsverplichting van aandeelhouders bij ongeoorloofde uitkerin-
gen. Op grond van de RMBCA en de meeste statelijke wetten kan een aandeel-
houder uitsluitend tot restitutie van een uitkering worden aangesproken indien hij
wetenschap had of moest hebben van het ongeoorloofde karakter daarvan. Indien
een uitkering wordt aangetast op grond van fraudulent transfer law, is de weten-
schap van de aandeelhouder niet relevant. Indien de vennootschap na de uitkering
insolvent achterbleef of over een onredelijk klein vermogen beschikte, kan de
uitkering van de aandeelhouders worden teruggevorderd. De crediteuren ontlenen
daarom aanzienlijk meer bescherming aan het fraudulent tranfer law dan aan de
wettelijke uitkeringsregels.

Daar komt bij dat uitkeringen eerder aantastbaar zijn op grond van fraudulent
transfer law, dan dat zij leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders en aandeel-
houders op grond van de statelijke dividendregels. Zoals hiervoor werd aangegeven,
schrijven de wettelijke uitkeringsregelingen (naast een balanstest) doorgaans een
equity insolvency test voor, inhoudende dat de vennootschap na uitkering bij een
normaal verloop van zaken aan haar opeisbare verplichtingen moet kunnen blijven
voldoen. Ingevolge het fraudulent transfer law mag de vennootschap na een
uitkering niet achterblijven met een onredelijk klein vermogen (unreasonably small
capital). Laatstgenoemde test is strikter dan de vennootschapsrechtelijke equity
insolvency test, zo is communis opinio in rechtspraak en literatuur. Kort gezegd
vereist de unreasonably small capital-test een hogere mate van financiële weer-
baarheid van de vennootschap; de vennootschap dient volgens deze test na de
uitkering niet louter in staat te zijn om haar opeisbare verplichtingen te voldoen,

10 Markell 1988, p. 508, vn 158.
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maar dient tevens in staat te zijn redelijkerwijs voorzienbare tegenvallers het hoofd
te bieden.11

Daarbij moet worden aangetekend dat het in de literatuur en rechtspraak
gemaakte onderscheid tussen de vennootschapsrechtelijke equity insolvency test
en de faillissementsrechtelijke unreasonably small capital-test theoretisch helder is,
maar in de rechtspraktijk niet altijd wordt gevolgd. De beoordeling of een uitkering
plaatsvond in strijd met één van beide testen, blijft in hoge mate afhankelijk van de
concrete omstandigheden van het geval en de waardering die de rechter aan die
omstandigheden toekent. Dat neemt niet weg dat in de unreasonably small capital-
test naar mijn idee beter tot uitdrukking komt dat de vennootschap na uitkering niet
louter over voldoende liquiditeiten moet beschikken om aan haar opeisbare
verplichtingen te kunnen voldoen, maar dat haar vermogenspositie in ruime zin in
een redelijke verhouding dient te staan tot de redelijkerwijs voorzienbare risico’s.

Tot slot biedt fraudulent transfer law ook meer bescherming aan crediteuren dan
de vennootschapsrechtelijke dividendregels, doordat rechters bij de toepassing
daarvan meer kijken naar de economische inhoud van een transactie dan naar
haar vorm. Dit heeft geleid tot de (in hoofdstuk 6 besproken) consolidatie-doctrine,
waarbij meerdere transacties voor toepassing van het fraudulent transfer law als één
transfer worden beschouwd. Bij de toepassing van de dividendregels blijken
rechters minder vaak bereid om het samenstel te beoordelen alsof er sprake was
van één directe uitkering.

9.3.4 Veil piercing vs. equitable subordination

Hoe de ‘niet transactie-gerichte’ leerstukken veil piercing en equitable subordina-
tion zich tot elkaar verhouden, is minder helder. Duidelijk is dat beide rechtsfiguren
trachten te voorkomen dat aandeelhouders opportunistisch handelen jegens de
crediteuren; voor de toepassing van beide leerstukken dient sprake te zijn van een
zekere mate van onredelijk handelen van de aandeelhouder. De evidente kernvraag
is wanneer het handelen van de aandeelhouder kwalificeert als zodanig inequitable,
unjust of wrong dat doorbraak of achterstelling gerechtvaardigd is. Wellicht is de
belangrijkste overeenkomst tussen de leerstukken dat op deze vraag geen eenduidig
antwoord bestaat.

Zo merkt Clark treffend op: “The phrase ‘inequitable conduct’ [in the equitable
subordination cases] is just as crucial, and just as vague and illuminiating, as the word
‘wrong’ in the veil-piercing cases.”12

11 Zo overweegt bijvoorbeeld Heaton, na een grondige analyse van de verschillende criteria: “[T]he
firm has adequate capital if it can withstand enough variability to the bad side and still remain
solvent. Capital-adequacy tests ask simply whether a firm can withstand some perturbation to the
bad side and still remain solvent.” (Heaton 2007, p. 996).

12 Clark 1986, p. 53.
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Achterstelling heeft minder vergaande gevolgen voor de aandeelhouder dan een
doorbraak van aansprakelijkheid. De aandeelhouder wordt niet aansprakelijk ge-
houden voor alle schulden van de vennootschap; hij riskeert slechts datgene te
verliezen dat hij als krediet aan de vennootschap heeft verstrekt. Achterstelling kan
in die zin worden aangemerkt als ‘piercing light’. Betekent dit dat voor achterstel-
ling een minder extreme mate van inequitable gedrag vereist is dan voor doorbraak?
Rechtspraak en literatuur zijn hierover allerminst eenduidig.

O’Neil en Thompson neigen naar een bevestigend antwoord op deze vraag, maar
houden een slag om de arm: “In most bankruptcies no assets remain after outside
creditors are paid; thus the effect of subordination usually is that a shareholder’s claim
will not be paid. That result, however, is less drastic than piercing the corporate veil,
which leaves the shareholders liable for all the corporation’s debts; the legal standard
for subordination, therefore, may be somewhat different than the standard for
piercing.”13 (Onderstr. JB)

9.4 De rol van onderkapitalisatie

Hoewel het concept ‘onderkapitalisatie’ in alle bestudeerde leerstukken expliciet of
impliciet een rol speelt, moet worden geconcludeerd dat het om een buitengewoon
diffuus begrip gaat. Dit diffuse karakter wordt naar mijn idee mede veroorzaakt
doordat aan de term ‘onderkapitalisatie’ in de Amerikaanse jurisprudentie (min-
stens) twee verschillende betekenissen worden toegekend. Ten eerste wordt ge-
sproken over onderkapitalisatie als de aandeelhouders bij oprichting, het opzetten
van nieuwe activiteiten of het onttrekken van eigen vermogen er geen zorg voor
dragen dat het risicodragende vermogen van de vennootschap in een redelijke
verhouding staat tot de risico’s die redelijkerwijs te verwachten zijn. In deze
betekenis heeft het begrip ‘onderkapitalisatie’ een negatieve connotatie, in die zin
dat het op zichzelf reeds duidt op laakbaar handelen van de aandeelhouders, doordat
zij in onvoldoende mate rekening hebben gehouden met de belangen van derden.
Het begrip heeft volgens deze invulling een subjectief karakter: van belang is in
welke mate de aandeelhouders wisten of behoorden te voorzien dat de crediteuren
ten gevolge van hun handelwijze nadeel zouden ondervinden.

De term ‘onderkapitalisatie’ wordt daarnaast (ii) door rechters gebruikt om aan te
geven dat een vennootschap op een zeker moment in financieel zwaar weer
verkeerde, ongeacht de oorzaak daarvan. De oorzaak van deze vorm van ‘onder-
kapitalisatie’ kan heel goed buiten de invloedsfeer van de aandeelhouder liggen;
mogelijk staat de vennootschap er slecht voor vanwege onverwachte tegenvallers of
gewijzigde marktomstandigheden. In deze betekenis impliceert de aanwezigheid
van onderkapitalisatie (nog) geen laakbaar handelen van de aandeelhouders. De
rechters noemen slechts de penibele financiële toestand van de onderneming (de

13 O’Neil & Thompson § 818.
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‘onderkapitalisatie’) omdat deze er mogelijk toe noopte dat aandeelhouders bij hun
handelen ten aanzien van de vennootschap rekening hielden met de belangen van de
crediteuren. Onderkapitalisatie is in deze betekenis een objectief begrip; daarmee
wordt slechts uitdrukking gegeven aan het feit dat de financiering van de vennoot-
schap op een zeker moment in objectieve termen ‘onder de maat’ was.

Deze twee definities lopen zowel in de Amerikaanse rechtspraak, als in het
wetenschappelijk debat, nogal eens door elkaar. Hierdoor worden soms conclusies
verbonden aan uitspraken, die daaruit wellicht niet volgen. Het concept ‘onder-
kapitalisatie’ kan echter slechts van betekenis zijn bij de normering van aandeel-
houdersfinanciering, indien over de invulling van dat begrip meer duidelijkheid
bestaat.
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