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HOOFDSTUK 15

CONCLUSIE DUITSLAND

15.1 Inleiding

Dit hoofdstuk biedt de afsluitende analyse van het Duitse deel. Eerst worden kort de
belangrijkste bevindingen met betrekking tot de Duitse normering van de financie-
ringsvrijheid 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 Duitse normering van
aandeelhoudersfinanciering.

15.2 Analyse van de leerstukken

In Duitsland geldt het uitgangspunt dat de aandeelhouders van de GmbH financie-
ringsvrijheid genieten, maar wordt tevens met regelmaat gewezen op de finanzie-
rungsverantwortlichkeit van aandeelhouders. Deze verantwoordelijkheid komt
primair tot uitdrukking in het wettelijke systeem van kapitaalbescherming en de
bijzondere regels voor aandeelhoudersleningen. Daarnaast vervult het onrecht-
matige daadsrecht de functie van vangnet voor die gevallen waarin aandeelhouders
weliswaar handelen in overeenstemming met de formele (kapitaal)eisen, maar
voorzienbaar schade toebrengen aan de vennootschapscrediteuren. Ook de insol-
ventierechtelijke Insolvenzanfechtung lijkt grenzen te stellen aan de vrijheid van de
aandeelhouder om vermogen aan de vennootschap te onttrekken, zij het dat
curatoren daarvan nog geen gebruik maken.

Veel meer dan hun Amerikaanse collega’s, doen de Duitse rechters moeite om de
dogmatische grondslagen van, en de vereiste omstandigheden voor aansprakelijk-
heid van aandeelhouders vanwege hun betrokkenheid bij de financiering van de
vennootschap, te concretiseren. De uitspraken van het Bundesgerichtshof bevatten
doorgaans helder geformuleerde overwegingen waarin het oordeel wordt geplaatst
in de lijn van eerdere jurisprudentie, niet zelden met uitgebreide verwijzingen naar
de relevante wetsbepalingen en de juridische literatuur. Terwijl de Amerikaanse
rechters zich bedienen van metaforen en ongewogen waslijsten, tracht het BGH
duidelijk de grenzen van de financieringsvrijheid van aandeelhouders te formuleren.
Of dit leidt tot meer (rechts)zekerheid, daarover kan men twisten. Feit is dat het
BGH in een relatief korte tijd de aansprakelijkheid van aandeelhouders vanwege
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ongeoorloofde vermogensonttrekkingen twee keer van een nieuwe dogmatische
grondslag heeft voorzien, en na de codificatie van het leerstuk van kapitaalver-
vangende aandeelhoudersleningen, een eigen achterstellingsleer heeft (door)ont-
wikkeld die beduidend verder ging dan de wettelijke regeling.

15.2.1 Kapitaal en uitkeringen

Anders dan in de Verenigde Staten en in Nederland, geldt onder het Duitse recht nog
steeds een verplicht systeem van kapitaalbescherming. Hoewel het sinds de herzie-
ning van 2008 thans mogelijk is om een Duitse kapitaalvennootschap op te richten
zonder de inbreng van een minimumkapitaal, stelt het GmbH-Gesetz een aantal
formele eisen aan de inbreng van aandeelhouders, en zijn uitkeringen slechts
toegestaan voor zover deze kunnen worden gefinancierd uit de vrije reserves zoals
die blijken uit de jaarrekening. In § 30 GmbHG is de fundamentele regel neergelegd
dat het nominale kapitaal niet voor uitkering aan aandeelhouders in aanmerking
komt. Uitkeringen dienen op het moment van betaalbaarstelling door het bestuur aan
§ 30 GmbHG te worden getoetst, en daar vloeit uit voort dat de vordering van een
aandeelhouder uit hoofde van een dividendbesluit in faillissement een achtergesteld
karakter heeft. De uitkeringsregeling is niet louter van toepassing op formele
(dividend)uitkeringen, maar op alle transacties tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders die resulteren in een vermindering van het eigen vermogen van de
vennootschap ten behoeve van de aandeelhouders. Deze ruime toepasselijkheid van
§ 30 GmbHG heeft tot gevolg dat een GmbH slechts haar eigen overname kan
financieren, voor zover zij beschikt over vrij uitkeerbare reserves.

Bestuurders die medewerking verlenen aan ongeoorloofde betalingen aan aan-
deelhouders kunnen op twee grondslagen aansprakelijk zijn jegens de vennoot-
schap, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen betalingen die de solvabiliteit van
de vennootschap aantasten en betalingen die de liquiditeitspositie van de vennoot-
schap in gevaar brengen. Uitkeringen in strijd met § 30 GmbHG kunnen leiden tot
aansprakelijkheid van bestuurders op grond van § 43 lid 3 GmbHG, voor het te veel
uitgekeerde bedrag. De in 2008 geïntroduceerde regeling in § 64 GmbHG voorziet
daarnaast in een aansprakelijkheid van bestuurders vanwege betalingen aan aandeel-
houders die voorzienbaar betalingsproblemen veroorzaken.

Aandeelhouders die een uitkering in strijd met § 30 GmbHG hebben ontvangen,
kunnen op grond van § 31 GmbHG tot restitutie van het ontvangen vermogen
worden aangesproken. Daarvoor is niet vereist dat de aandeelhouder wist of moest
weten dat de uitkering ongeoorloofd was. Aandeelhouders zijn tevens (naar rato van
hun participatie in het kapitaal) subsidiair aansprakelijk voor ongeoorloofde
uitkeringen aan hun medeaandeelhouders, voor zover die geen verhaal bieden
voor de ongeoorloofde uitkering.
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15.2.2 Vermogensonttrekking & Insolvenzanfechtung

Vergelijkbaar met het Amerikaanse fraudulent transfer law, biedt de Insolvenzan-
fechtung Duitse curatoren de mogelijkheid om handelingen die de vennootschap
voor faillissement heeft verricht en die hebben geresulteerd in benadeling van
crediteuren, ongedaan te maken. Over de toepasselijkheid van de Insolvenzanfech-
tung op uitkeringen aan aandeelhouders bestaat geen rechtspraak, en evenmin heerst
daarover consensus in de literatuur. Twee varianten van de Insolvenzanfechtung
komen in aanmerking voor toepassing op uitkeringen: de in § 133 InsO vervatte
Vorsatzanfechtung, die de aandeelhouder kan inroepen om handelingen te vernieti-
gen waarbij de schuldenaar de opzet had om zijn crediteuren te benadelen en tevens
de wederpartij van deze opzet op de hoogte was, en de in § 134 InsO vervatte
Schenkungsanfechtung, waarmee de curator alle handelingen om niet kan vernieti-
gen die de schuldenaar binnen vier jaar voor de faillissementsaanvraag heeft
verricht, ongeacht eventuele opzet of wetenschap van betrokkenen.

Een uitkering kan worden aangetast met de Schenkungsanfechtung als deze
kwalificeert als unentgeltliche Leistung; als handeling waarvoor de vennootschap
geen tegenprestatie kreeg. Ofschoon de vennootschap voor een uitkering in directe
zin niets terug krijgt, meent een groot deel van de juridische auteurs dat uitkeringen
die niet in strijd zijn met § 30 GmbHG, dienen te worden aangemerkt als handeling
om baat. De tegenprestatie van de aandeelhouder zou in dat geval gelegen zijn in de
toevoer van kapitaal, de bereidheid om het met de kapitaalverschaffing verbonden
risico te dragen en de (eventuele) persoonlijke betrokkenheid van de aandeelhouder
bij de door de vennootschap gedreven onderneming. Nu uitkeringen in strijd met
§ 30 GmbHG reeds op grond van het vennootschapsrecht van de aandeelhouder
kunnen worden teruggevorderd, concluderen deze auteurs dat de Schenkungsan-
fechtung naast de kapitaalregels geen toegevoegde waarde heeft. Bij bestudering
van de genoemde juridische literatuur, valt op dat sommige auteurs zich enigszins in
bochten wringen om niet te hoeven concluderen dat een uitkering aan een aandeel-
houder een handeling om niet is. De aangedragen tegenprestaties van de aandeel-
houder doen soms wat gezocht aan. Mogelijk hangt dit samen met het vergaande
gevolg van de vaststelling dat een uitkering een unentgeltliche Leistung zou zijn: dit
zou betekenen dat alle uitkeringen die de vennootschap binnen vier jaar voor haar
faillissement heeft verricht, door de curator kunnen worden teruggevorderd, onge-
acht de wetenschap van de vennootschap of de aandeelhouder met betrekking tot het
op handen zijnde faillissement.

De toepassing van de Vorsatzanfechtung op uitkeringen roept minder vragen op.
Is aan de objectieve en subjectieve vereisten van de § 133 InsO voldaan, dan kan
een uitkering worden vernietigd door de curator. Vond de uitkering binnen twee
jaar voor faillissement plaats en houdt de aandeelhouder die de uitkering ontving 25
procent of meer van het nominale kapitaal of is hij tevens bestuurder van de
vennootschap, dan wordt ingevolge het tweede lid van deze bepaling vermoed dat
de vennootschap opzet tot benadeling had, en tevens dat de aandeelhouder dit wist.
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15.2.3 Financiering & existenzvernichtender Eingriff

Naast de vennootschapsrechtelijke kapitaalregels en de insolventierechtelijke In-
solvenzanfechtung, wordt de financieringsvrijheid van aandeelhouders begrensd
door het leerstuk van de existenzvernichtenden Eingriffs. Dit leerstuk is oorspronke-
lijk ontstaan als onderdeel van het feitelijke Konzernrecht, maar heeft zich sinds
2001 door een aantal uitspraken van het Bundesgerichtshof ontwikkeld tot een
categorie van de onrechtmatige daad in de zin van § 826 BGB. Een existenzver-
nichtender Eingriff leidt niet langer tot een directe doorbraak van aansprakelijkheid,
en kwalificeert evenmin als een onrechtmatige daad jegens de (gezamenlijke)
crediteuren van de vennootschap, maar wordt aangemerkt als onrechtmatig han-
delen van de aandeelhouder jegens de vennootschap. Crediteuren kunnen daarom
niet zelfstandig tegen de aandeelhouder ageren vanwege een geoorloofde onttrek-
king. Het vorderingsrecht berust bij de vennootschap en zal in de regel in
faillissement door de curator te gelde worden gemaakt.

Voor aansprakelijkheid vanwege een onrechtmatige vermogensonttrekking is
vereist dat de vermogensonttrekking de insolventie van de vennootschap heeft
veroorzaakt of deze heeft verergerd: het moet gaan om een insolvenzauslösenden
oder -vertiefenden Entzug. Bovendien dient de aandeelhouder zich bewust te zijn
geweest van het feit dat de vermogensonttrekking zou resulteren in de benadeling
van crediteuren en dit gevolg op de koop te hebben toegenomen. In dat geval wordt
aangenomen dat de aandeelhouder de voorwaardelijke opzet had om de schuldeisers
te benadelen. Als er sprake is van een insolvenzvertiefenden onttrekking, is de
aandeelhouder slechts gehouden de waarde van de onttrokken middelen aan de
vennootschap te vergoeden. Staat echter vast dat de onttrekking het faillissement
heeft veroorzaakt, dan is de aandeelhouder ook gehouden tot vergoeding van
eventuele gevolgschade (Kollateralschäden).1

In de Duitse juridische literatuur wordt sinds jaar en dag gepleit voor de
introductie van de norm dat aandeelhouders aansprakelijk zijn indien zij in
onvoldoende mate zorg hebben gedragen voor een adequate financiering van de
vennootschap in het licht van de door haar ontplooide activiteiten. Een dergelijke
aansprakelijkheid vanwege materieller Unterkapitalisierung is echter nimmer aan-
vaard. Tijdens de herziening van 2008 heeft de wetgever uitdrukkelijk overwogen
de introductie van een dergelijke norm onwenselijk te achten, gelet op de daaraan
klevende praktische bezwaren. In hetzelfde jaar oordeelde het BGH dat materiële
onderkapitalisatie niet kan worden aangemerkt als een existenzvernichtender Ein-
griff. Wel overwoog het BGH nadrukkelijk dat hij de vraag onbeantwoord liet of
onderkapitalisatie – mogelijk onder specifieke omstandigheden – gekwalificeerd
kan worden als een unerlaubte Handlung van de aandeelhouders in de zin van § 826
BGB.

1 Röck 2012, p. 101 en Baumbach/Hueck 2013, § 13, nr. 68.
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15.2.4 Financiering & Gesellschafterdarlehen

Aandeelhoudersleningen worden in Duitsland anders behandeld dan ‘regulier’, door
derden verstrekt krediet. Tot de herziening van 2008 werden door aandeelhouders in
crisistijd verstrekte leningen gekwalificeerd als ‘kapitaalvervangend’. Gevolg van
deze kwalificatie was dat de lening in een eventueel faillissement werd achtergesteld
bij de vorderingen van de overige crediteuren en alle voor faillissement daarop
verrichte betalingen van de aandeelhouder konden worden teruggevorderd, indien
deze binnen een jaar voor faillissement plaatsvonden of op het moment van de
betaling de vennootschap geen vrije reserves had. Door de vennootschap verstrekte
zekerheden ten behoeve van dergelijke leningen stonden tevens aan vernietiging
bloot, indien zij binnen tien jaar voor faillissement waren verstrekt. Van een crisis
was sprake indien de aandeelhouders volgens goed koopmansgebruik eigen (risico-
dragend) vermogen in plaats van vreemd vermogen hadden moeten verstrekken;
bijvoorbeeld omdat de vennootschap zich in een staat van Zahlungsunfähigkeit of
Überschuldung bevond, of omdat de vennootschap niet langer kredietwaardig was.

In 2008 is de regeling inzake aandeelhoudersleningen aanzienlijk vereenvoudigd
en van het GmbH-Gesetz naar de Insolvenzordnung overgebracht. Het onderscheid
tussen ‘normale’ en kapitaalvervangende aandeelhoudersleningen is komen te
vervallen: de bijzondere regels gelden nu voor alle door aandeelhouders verstrekte
leningen. Dat betekent dat iedere lening die is verstrekt door een aandeelhouder (die
10 procent of meer van het nominale kapitaal verschaft of bestuurder is), in
faillissement wordt achtergesteld bij de concurrente schuldeisers. Daarnaast staan
alle aflossings- en rentebetalingen op deze leningen die binnen een jaar voor de
faillissementsaanvraag zijn verricht, en alle zekerheden die binnen tien jaar voor dat
moment ten behoeve van deze leningen zijn gevestigd, aan vernietiging bloot, ook
als op het moment van deze handelingen het faillissement geenszins voorzienbaar
was en de leningen ook niet anderszins verband houden met de deconfiture van de
vennootschap.

Bij de herziening van het normenkader voor aandeelhoudersleningen in 2008 is
dus gekozen voor een zuiver objectieve benadering. Hoewel de toepassing van de
regels daardoor aanzienlijk is vereenvoudigd, rijst de vraag welke gedachte achter
de bijzondere behandeling van aandeelhouderskrediet schuil gaat. Anders dan het
Amerikaanse leerstuk van equitable subordination,2 strekken de Duitse regels er
niet toe om onrechtvaardig handelen van nauw bij de vennootschap betrokken
aandeelhouders ongedaan te maken. De Duitse wetgever lijkt met de regeling te
willen verhinderen dat een aandeelhouder de vennootschap bij oprichting of op een
later moment financiert met een minimumkapitaal en veel – mogelijk gesecureerd –

vreemd vermogen, en aldus nagenoeg het gehele ondernemingsrisico op de onge-
secureerde crediteuren afwentelt. Volgens sommigen beoogt de regeling tevens te
voorkomen dat aandeelhouders een ten dode opgeschreven vennootschap door het

2 Zie hoofdstuk 8.

341

Conclusie Duitsland 15.2.4



verstrekken van een lening in staat stellen om nieuwe verplichtingen aan te blijven
gaan. De ongeclausuleerde achterstelling van aandeelhoudersleningen biedt voor
deze problemen echter geen sluitende oplossing, terwijl zij tegelijkertijd ook van
toepassing is op bonafide kredietverstrekking door aandeelhouders.

15.3 Verhouding tussen de leerstukken

15.3.1 Functionele equivalenten

Net als in Amerika,3 kunnen de bestudeerde Duitse rechtsfiguren worden aange-
merkt als functionele equivalenten. Door de herziening van het vennootschapsrecht
en insolventierecht in 2008 is dit nog duidelijker geworden. In de kern heeft de
kapitaalbescherming zich ontwikkeld tot een mechanisme om vermogensonttrek-
kingen door aandeelhouders die leiden tot benadeling van crediteuren, te voor-
komen en – indien nodig – ongedaan te maken. Dit is ook één van de belangrijkste
doelen van de Insolvenzanfechtung en de Existenzvernichtungshaftung. In de
woorden van Haas:

“Damit ‘fischen’ die Kapitalerhaltungsvorschriften in ‘insolvenzrechtlichen Gewäs-
sern’. Es drängt sich daher notgedrungen die Frage auf, wie sich diese beiden
Regelungskomplexe zueinander verhalten.”4

Ook de bijzondere regels voor aandeelhoudersleningen strekken ertoe de crediteuren
van de vennootschap te beschermen tegen onttrekkingen door aandeelhouders. De
mogelijkheid om rente- en aflossingsbetalingen op aandeelhoudersleningen te
vernietigen, vloeit voort uit de gedachte dat dergelijke betalingen dezelfde risico’s
voor crediteuren meebrengen als uitkeringen. Nu aandeelhoudersleningen in fail-
lissement worden behandeld als (achtergesteld) kapitaal, worden betalingen op
dergelijke leningen binnen een jaar voor faillissement economisch beschouwd als
ongeoorloofde uitkeringen.

15.3.2 Keuze voor interne aansprakelijkheidsnormen

Anders dan onder het Amerikaanse recht, worden de crediteuren van de GmbH
hoofdzakelijk beschermd door interne aansprakelijkheidsnormen. De terugbeta-
lingsverplichting vanwege ongeoorloofde uitkeringen (§ 31 GmbHG), de aanspra-
kelijkheid van bestuurders vanwege ongeoorloofde uitkeringen (§ 43 lid 3
GmbHG), de aansprakelijkheid van bestuurders vanwege betalingen aan aandeel-
houders die leiden tot faillissement (§ 64 derde zin GmbHG), de restitutieverplich-
ting ter zake van betalingen op aandeelhoudersleningen (§ 135 InsO) en sinds 2007

3 Zie par. 9.3.1.
4 Haas 2006b, p. 1382.
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ook de aansprakelijkheid van aandeelhouders vanwege onrechtmatige vermogens-
onttrekkingen (§ 826 BGB); zij gelden allen jegens de vennootschap. De argumen-
ten waarmee in Duitsland de keuze voor interne aansprakelijkheidsnormen wordt
onderbouwd, vertonen gelijkenis met de argumenten die in Nederland worden
aangevoerd voor het uitgangspunt dat aandeelhouders hun afgeleide schade (in
beginsel) niet direct van een derde kunnen vorderen.5 In zekere zin is de schade die
crediteuren door ongeoorloofde vermogensonttrekkingen lijden, afgeleide schade.
De schade loopt via het vermogen van de vennootschap, en de omvang van de
schade is afhankelijk van het bestaan en de omvang van de vordering van de
crediteur op de vennootschap. De keuze voor interne aansprakelijkheidsnormen
verhindert dat aandeelhouders en bestuurders zich geconfronteerd zien met een
veelheid aan vorderingen, en voorkomt tevens lastige vragen van samenloop. Het
primaat ligt bij de vennootschap; feitelijk de curator.

15.3.3 Transactiegerichte leerstukken

De hiervoor besproken rechtsfiguren hebben primair een transactiegericht karakter.6

De dividendregels, de Insolvenzanfechtung en de bijzondere vernietigingsregeling
ter zake van betalingen op aandeelhoudersleningen richten zich op specifieke
transacties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders die hebben geresulteerd
in een ongeoorloofde terugbetaling van kapitaal of de benadeling van crediteuren,
en beogen de gevolgen van die transacties ongedaan te maken. Ook de aansprake-
lijkheid van aandeelhouders vanwege Existenzvernichtung lijkt sinds 2007 een meer
transactiegericht karakter te hebben gekregen. Aan het oude GmbH-concernrecht
lag nog de idee ten grondslag dat het in concernverhoudingen vaak niet mogelijk is
om de specifieke transacties te identificeren die tot benadeling van de vennootschap
en haar crediteuren hebben geleid. Daarom werd vermoed dat een aandeelhouder die
zich indringend met het beleid van de vennootschap had bemoeid, de vennootschap
had benadeeld. Sinds het leerstuk is ingebed in de onrechtmatige daad, moet de
curator stellen en bewijzen door welke specifieke transacties de crediteuren zijn
benadeeld en waaruit die benadeling precies bestaat.

15.3.4 Dividendregels vs. Existenzvernichtung

De aansprakelijkheid van aandeelhouders vanwege existenzvernichtenden Eingriffs
vormt een belangrijke aanvulling op de vennootschapsrechtelijke crediteurenbescher-
ming die uitgaat van §§ 30 en 31 GmbHG. Hoewel de Duitse uitkeringsregeling een
ruim bereik heeft, is er een tweetal situaties waarin zij geen bescherming biedt, terwijl
deze bescherming wel gerechtvaardigd is; in Duitsland spreekt men van Schutzlücke.
Ten eerste kunnen aandeelhouders op grond van § 31 GmbHG louter worden

5 Zie Kroeze 2004.
6 Dit geldt alleen niet voor de achterstellingsregeling van aandeelhoudersleningen.
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aangesproken tot terugbetaling van een ten onrechte ontvangen uitkering. Als de uit
een vermogensonttrekking voortvloeiende schade groter is dan het bedrag van de
uitkering – bijvoorbeeld omdat causaal verband bestaat tussen de uitkering en het
faillissement – kan deze gevolgschade niet op grond van § 31 GmbHG van de
aandeelhouder worden gevorderd. Als de curator ageert op grond van § 826 BGB, kan
de aandeelhouder worden aangesproken voor de gehele schade die het gevolg is van
de uitkering, dus ook eventuele gevolgschade.7

Ten tweede biedt de vennootschapsrechtelijke uitkeringsregeling geen bescher-
ming aan crediteuren indien de schadeveroorzakende transactie tussen de aandeel-
houder en de vennootschap niet kwalificeert als ongeoorloofde uitkering in de zin
van § 30 GmbHG. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een transactie weliswaar het
eigen vermogen van de vennootschap niet beneden de grens van het nominale
kapitaal doet dalen, of sterker nog, in het geheel geen vermindering van het eigen
vermogen van de vennootschap tot gevolg heeft, maar wel in een dusdanige mate de
liquiditeitspositie van de vennootschap aantast dat haar faillissement daarop volgt.
In dat geval bestaat geen vordering op de aandeelhouder uit hoofde van § 31
GmbHG, maar kan hij wel worden aangesproken op grond van § 826 BGB.

Het belangrijkste verschil tussen de terugbetalingsverplichting uit hoofde van
§ 31 GmbHG en de aansprakelijkheid ex § 826 BGB is gelegen in de subjectieve
vereisten. De vennootschapsrechtelijke terugbetalingsverplichting geldt ongeacht de
wetenschap van de aandeelhouder ter zake van het ongeoorloofde karakter van de
onttrekking. Staat eenmaal vast dat een uitkering ten laste van het kapitaal werd
gefinancierd, dan is niet relevant of de aandeelhouder dit wist of kon weten. Voor
aansprakelijkheid vanwege een onrechtmatige uitkering is vereist dat de aandeel-
houder opzet had in de zin van § 826 BGB. Daarvoor is in ieder geval vereist dat de
aandeelhouder de voor de crediteuren nadelige gevolgen van de uitkering overzag
en op de koop heeft toegenomen.

15.3.5 Dividendregels vs. regulering van aandeelhoudersleningen

Sinds de herziening van 2008 kwalificeren aflossings- en rentebetalingen op aandeel-
houdersleningen niet langer als uitkering in de zin van § 30 GmbHG. Enigszins
opmerkelijk, is het hierdoor onder omstandigheden mogelijk dat een aandeelhouder
gehouden is een betaling te restitueren die de vennootschap verrichtte ter aflossing van
een lening, terwijl hij een gelijktijdig ontvangen dividenduitkering mag houden. Als
een betaling op een aandeelhouderslening plaatsvond binnen een jaar voor faillisse-
ment, maar op een moment dat de vennootschap nog over vrije reserves beschikte, kan

7 Wiedemann spreekt over de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het “Dominoeffekt” (Wiede-
mann 2003, p. 292).
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het betaalde bedrag in faillissement door de curator worden teruggevorderd, terwijl
een uitkering op dat moment niet op grond van § 31 GmbHG kan worden ge-
reclameerd. Anderzijds kan een aandeelhouder nimmer tot terugbetaling worden
aangesproken van betalingen op aandeelhoudersleningen die eerder plaatsvonden
dan een jaar voor faillissement; ook niet als ten tijde van de betaling vrije reserves
ontbraken. Hoewel aan de bijzondere regulering van (betalingen op) aandeelhouders-
leningen de gedachte ten grondslag lijkt te liggen dat deze hetzelfde risico meebrengen
als uitkeringen, is gekozen voor een objectieve, niet balansgeoriënteerde normering.

15.4 De rol van onderkapitalisatie

Ofschoon in Duitsland bijzonder veel is geschreven over onderkapitalisatie en de
daaraan verbonden risico’s, speelt het begrip in het huidige wettelijke systeem en de
jurisprudentie geen rol van betekenis. Toch lijkt er in de Duitse juridische literatuur
een eenduidigere definitie te worden gehanteerd van het begrip ‘onderkapitalisatie’
dan in Amerika. Tot de herziening van 2008 sprak men van ‘nominale onder-
kapitalisatie’ als de aandeelhouders de vennootschap met te weinig kapitaal hadden
gefinancierd, maar leningen hadden verstrekt om in haar vermogensbehoefte te
voorzien. In dat geval dienden de leningen van de aandeelhouders te worden
achtergesteld. Zoals reeds aangegeven, worden sinds 2008 alle leningen van
aandeelhouders achtergesteld, en daarmee heeft het begrip ‘nominale onderkapita-
lisatie’ haar normatieve betekenis verloren.

Onder ‘materiële onderkapitalisatie’ verstaat men in Duitsland de situatie waarin
de aandeelhouders de vennootschap met te weinig eigen vermogen hebben ge-
financierd in het licht van de aard en omvang van de te ontplooien activiteiten.
Hoewel een groot aantal juridische auteurs een lans heeft gebroken voor de
introductie van de norm dat aandeelhouders vanwege materiële onderkapitalisatie
aansprakelijk kunnen zijn jegens de crediteuren van de vennootschap, heeft zowel
de wetgever als het BGH een dergelijke regel nimmer aanvaard. Wél heeft het BGH
uitdrukkelijk de mogelijkheid open gelaten dat onderkapitalisatie onder omstandig-
heden kan worden aangemerkt als een onrechtmatige daad van de aandeelhouder.
Het is daarom niet uitgesloten dat aandeelhouders een aansprakelijkheidsrisico
lopen als zij de vennootschap bij haar oprichting evident inadequaat financieren.
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