
 1 

Bijlage 2 
 
Landenrapport Delaware 
 
A. Inleiding 
 
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het desbetreffende stelsel van 
vennootschapsrecht? Hierbij wordt een korte beschrijving van het rechtssysteem 
gegeven alsmede een kort historisch overzicht. 
 

Enkele wetenswaardigheden ten aanzien van het vennootschapsrecht van Delaware 

In de VS wordt het vennootschapsrecht van de staat Delaware als toonaangevend 

beschouwd. Meer dan 50% van de beursgenoteerde vennootschappen en 58% van de 

500 grootste Amerikaanse vennootschappen zijn opgericht naar het recht van 

Delaware.1 De aantrekkelijkheid van Delaware als oprichtingsstaat is gelegen in een 

aantal factoren. Zo toont de wetgever zich steeds weer bereid om in te spelen op de 

behoeften van de praktijk. Rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen in 

de (rechts)praktijk en voorts wordt de vennootschapswetgeving bijna ieder jaar 

aangepast om voorschriften die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, te verduidelijken. 

Naast een actieve wetgever beschikt Delaware over een in het vennootschapsrecht 

gespecialiseerde balie en rechterlijke instantie (‘Court of Chancery’). Dit alles komt 

de rechtszekerheid ten goede.2 

De keuze om een vennootschap naar het recht van Delaware op te richten brengt met 

zich dat de interne aangelegenheden van deze vennootschap3 door dit recht worden 

beheerst. Dit wordt ook wel de ‘Internal Affairs Doctrine’ genoemd. De 

vennootschapswetgeving van Delaware is neergelegd in de Delaware General 

Corporation Law (hierna afgekort tot: DGCL).  

Van belang is dat de federale wetgever op bepaalde terreinen in federale regelgeving 

heeft voorzien. Deze regelgeving is van toepassing op alle vennootschappen die naar 

het recht van een Amerikaanse staat zijn opgericht. Voor onderhavig onderzoek is in 

ieder geval de federale Bankruptcy Act van belang.  

 

                                                 
1 Vgl. voor deze gegevens: http://www.state.de.us/corp.  
2 Vgl. voor de aantrekkelijkheid van Delaware als oprichtingsstaat: M.A. Papmehl, ‘Delaware 
Corporate Law: Entstehungsgeschichte und Gründe für den Führungsanspruch im US-
Gesellschaftsrecht’, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft  2002, p. 219.  
3 Bijvoorbeeld de rechten en verplichtingen van aandeelhouders en bestuurders.  
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Ingevolge het recht van Delaware is voor de oprichting van een vennootschap vereist 

dat de ‘certificate of incorporation’ wordt geregistreerd bij de ‘Secretary of State’.4 

De ‘certificate of incorporation’ dient in ieder geval de volgende gegevens te 

vermelden: de naam van de vennootschap, het adres van de ‘registered office’ van de 

vennootschap en de naam van haar ‘registered agent’, het doel van de vennootschap, 

het kapitaal en de soorten aandelen alsmede de naam en het postadres van de 

oprichter(s).5  

Interessant is dat onder het recht van Delaware vennootschappen zowel aandelen met 

als aandelen zonder nominale waarde mogen uitgeven. In de ‘certificate of 

incorporation’ dient per soort aandelen te worden aangegeven, het aantal dat de 

vennootschap maximaal kan uitgeven (§ 102 (a)(4) DGCL jo. § 151 DGCL). Iedere 

soort aandelen heeft: 

 
“Such voting powers, full or limited, or no voting powers, and such designations, 
preferences and relative, participating, optional or other special rights and 
qualifications, limitations or restrictions thereof, as shall be stated and expressed in 
the certificate of incorporation or of any amendment thereto, or in the resolution or 
resolutions providing for the issue of such stock adopted by the board of directors 
pursuant to authority expressly vested in it by the provisions of its certificate of 
incorporation.” (§ 151 DGCL). 
 
De datum waarop de ‘certificate of incorporation’ bij de ‘Secretary of State’ wordt 

geregistreerd, is de datum waarop de vennootschap ontstaat.6 Voor het ontstaan van 

de vennootschap is het niet noodzakelijk dat er een aandelenuitgifte heeft 

plaatsgehad.7  

 

Bepalingen die in Nederland in de statuten worden opgenomen, zijn in Delaware 

veelal verdeeld over de ‘certificate of incorporation’ en de ‘by- laws’. De ‘certificate 

of incorporation’ bevat dan doorgaans de in § 102(a) DGCL bedoelde essentialia, 

waaronder naam, doel en kapitaal van de vennootschap, terwijl interne regelingen en 

procedures worden opgenomen in de ‘by- laws’.8 De ‘by-laws’ hebben de kracht van 

                                                 
4 Vgl. voor de registratieprocedure § 103 DGCL. 
5 § 102 (a) DGCL. 
6 In de in de ‘certificate of incorporation’ opgenomen bepalingen kunnen na oprichting wijzigingen 
worden aangebracht. In beginsel geschiedt dit op voorstel van het bestuur en na goedkeuring door de 
algemene vergadering van aandeelhouders (§ 242 DGCL). Ook na wijziging van de oorspronkelijke 
‘certificate of incorporation’ blijft men spreken van ‘certificate of incorporation’ (vgl. § 104 DGCL).  
7 Vgl. J. Shade en D.G. Epstein, Business Structures, p. 77. 
8 Vgl. M.J. Kroeze, Afgeleide schade en afgeleide actie, deel 45 IVO-serie, 2004, p. 186. 



 3 

een reglement en zijn ondergeschikt aan de ‘certificate of incorporation’. Zij hoeven 

niet te worden geregistreerd bij de ‘Secretary of State’.9 

 

Voor wat betreft de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene vergadering van 

aandeelhouders en het bestuur is van belang of men van doen heeft met een ‘General 

Corporation’ of een ‘Close Corporation’. De ‘General Corporation’ kent geen 

beperking voor wat betreft het aantal aandeelhouders en ook aan de overdracht van 

aandelen behoeven geen beperkingen te worden gesteld. Dit maakt de ‘General 

Corporation’ in het bijzonder geschikt als rechtsvorm voor grotere ondernemingen, 

hetgeen niet wegneemt dat ook veel kleine(re) ondernemingen gebruik maken van 

deze rechtsvorm. De ‘General Corporation’ is de meest voorkomende Corporation-

vorm in Delaware en wordt daarom ook wel als ‘Regular Corporation’ aangeduid.  

De ‘Close Corporation’ kan maximaal 30 aandeelhouders hebben en haar aandelen 

zijn beperkt overdraagbaar.10 In tegenstelling tot de ‘General Corporation’ is het bij 

een ‘Close Corporation’ mogelijk dat het bestuur van de vennootschap wordt 

uitgeoefend door de aandeelhouders. 11  In dit onderzoek beperken wij ons tot de 

‘General Corporation’ (hierna aangeduid als vennootschap) en blijft de ‘Close 

Corporation’ verder buiten beschouwing. 

De aandeelhouders van de vennootschap hebben zeggenschap over bepaalde 

‘fundamental corporate actions’ zoals benoeming12 en ontslag van bestuurders, fusie, 

ontbinding en wijziging van de ‘certificate of incorporation’. Het is aan het bestuur 

om deze ‘fundamental corporate actions’ te initiëren. Tot de bevoegdheid van het 

bestuur behoren naast het besturen van de vennootschap onder meer de uitgifte van 

aandelen, het uitkeren van dividend en de inkoop van aandelen. 

 

                                                 
9 Vgl. J.A.J. van Velzen, ‘Delaware Corporations in Nederland: onbekend en onbemind’, 
Advocatenblad 1995, p. 592. 
10 Op een ‘Close Corporation’ zijn de specifieke bepalingen van § 341 tot en met § 356 DGCL van 
toepassing. 
11 Vgl. voor het hiervoor beschreven onderscheid tussen de ‘General Corporation’ en de ‘Close 
Corporation’: J.A.J. van Velzen, ‘Delaware Corporations in Nederland: onbekend en onbemind’, 
Advocatenblad 1995, p. 591.  
12 Bestuurders worden voor ten hoogste een jaar benoemd. Na het verstrijken van deze termijn dient de 
algemene vergadering van aandeelhouders zich weer opnieuw te buigen over de benoeming van 
bestuurders. 
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Bij de uitoefening van zijn bestuurstaak dient een bestuurder bepaalde ‘fiduciary 

duties’ ten opzichte van de door hem bestuurde vennootschap in acht te nemen.13 

Deze kunnen worden ondergebracht in twee categorieën: (1) ‘the duty of care’ 

(zorgvuldigheidsplicht) en (2) ‘the duty of loyalty’ (loyaliteitsplicht).  

De zorgvuldigheidsplicht brengt mee dat een bestuurder zijn taken te goeder trouw 

dient te vervullen en in het belang van de vennootschap dient te handelen met de 

zorgvuldigheid die een persoon in dezelfde positie onder gelijke omstandigheden 

passend zou mogen vinden.  

De loyaliteitsplicht houdt in dat een bestuurder enkel het belang van de vennootschap 

mag dienen. Zo mag hij zakelijke kansen van de vennootschap niet zelf benutten. 14 En 

in het geval bestuurders als contractuele wederpartij van de vennootschap optreden, 

geldt dat “they are required to demonstrate their utmost good faith and the most 

scrupulous inherent fairness of the bargain. ”15 

De bestuurder die een op hem rustende zorgvuldigheidsplicht of loyaliteitsplicht 

schendt is onder omstandigheden voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk 

tegenover de vennootschap. Van belang is dat in de akte van oprichting de 

persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder wegens het niet-naleven van een 

‘duty of care’ kan worden beperkt of uitgesloten (§ 102 (b)(7) DGCL). Beperking of 

uitsluiting van bestuurdersaansprakelijkheid is echter niet mogelijk: 

 
“(i) For any breach of the director’s duty of loyalty to the corporation or its 
stockholders; (ii) for acts of omissions not in good faith of which involve intentional 
misconduct or a knowing violation of law; (iii) under § 174 of this title; or (iv) for any 
transaction from which the director derived an improper personal benefit.” 
 

Afgezien van een eventuele beperking of uitsluiting van bestuurdersaansprakelijkheid 

in de ‘certificate of incorporation’, kunnen bestuurders een zekere bescherming 

ontlenen aan de in de rechtspraak ontwikkelde ‘business judgment rule ’. Deze is door 

de Delaware Supreme Court16 als volgt omschreven: 

 
“It is a presumption that in making a business decision the directors of a corporation 
acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken 

                                                 
13 Fiduciary law is federaal recht. Vgl. H.F. Jordaan, ‘A Comparative Analysis of Corporate Fiduciary 
Law: Why Delaware should look beyond the United States in formulating a Standard of Care’, The 
International Lawyer 1997, p. 139. 
14 Guth v. Lo ft, 5 A.2d 503 (Del 1939). 
15 Weinberger v. UOP Inc. , 457 A.2d 701, 710 (Del. 1983). 
16 Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984). 
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was in the best interests of the company. Absent an abuse of discretion, that judgment 
will be respected by the courts. The burden is on the party challenging the decision to 
establish facts rebutting the presumption.” 
 

Er geldt derhalve een vermoeden dat de bestuurders bij het nemen van een zakelijke 

beslissing goed geïnformeerd en te goeder trouw handelden en dat zij in de volle 

overtuiging waren dat hun beslissing in het belang van de vennootschap was. 17 

Teneinde bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen wegens schending van 

‘fiduciary duties’ dient de eiser het vermoeden van de ‘business judgment rule’ te 

weerleggen door ‘gross negligence’ (grove nalatigheid) aan te tonen. 18 Slaagt de eiser 

hierin dan kan zijn vordering overigens nog steeds afstuiten op een ‘entire fairness 

review’. 19  Het voorgaande brengt mee dat aansprakelijkstelling van bestuurders 

wegens schending van een ‘duty of care’ in de regel niet succesvol is.20  

  

Kort historisch overzicht 

De Delaware General Corporation Law dateert uit 1899.21 Hierin werd het principe 

van de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders (de aandeelhouder is niet 

verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat hij heeft gestort of nog verplicht is te 

storten op de aandelen) gecodificeerd. Tegelijkertijd werden ook jurisprudentiële 

‘capital rules’ wettelijk vastgelegd. Kern van deze zogenaamde ‘legal capital rules’ 

was het concept van de nominale waarde van aandelen. Het bedrag van het ‘legal 

capital’ kon worden berekend door het aantal uitstaande aandelen te 

vermenigvuldigen met de nominale waarde van deze aandelen. Uitkeringen aan 

aandeelhouders mochten niet plaatsvinden ten laste van het ‘legal capital’, maar 

slechts ten laste van de winsten of surplus van de vennootschap.  

Het op de nominale waarde van aandelen gebaseerde ‘legal capital concept’ werd in 

1980 door de Model Business Corporations Act22 (MBCA) en in navolging daarvan 

door de meeste staten verlaten. Delaware is één van de weinige staten die nog ‘legal 

                                                 
17 Vgl. M.J. Kroeze, Afgeleide schade en afgeleide actie, deel 45 IVO-serie, 2004, p. 190. 
18 Van Gorkom, 488 A.2d at 893; Aronson, 473 A.2d at 812. 
19 Cede III , 663 A.2d at 1175. 
20 Vgl. H.J. Jordaan, a.w., p. 143 en 146. 
21 De Delaware General Corporation Law is laatstelijk gewijzigd door Senate Bill no. 272 (7 juni 
2004), welke wet op 1 augustus 2004 in werking is getreden.  
22 Dit is een modelwet opgesteld door de American Bar Association. Deze modelwet heeft op een groot 
aantal punten navolging gevonden in diverse staten van de VS. 
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capital rules’ kent.23 Deze zijn echter niet meer geheel gebaseerd op het concept van 

de nominale waarde. Sinds 1917 kent het recht van Delaware namelijk de 

mogelijkheid om aandelen zonder nominale waarde uit te geven. De wetgever sloot 

hiermee aan bij de praktijk waarin geen noodzakelijk verband tussen de nominale 

waarde en de uitgifteprijs van een aandeel bleek te bestaan.  

Het recht van Delaware gaat thans uit van het begrip ‘capital’. Het is aan het bestuur 

van de vennootschap om te bepalen welk gedeelte van de inbreng op de aandelen 

wordt aangemerkt als ‘capital’, met dien verstande dat indien de vennootschap 

aandelen met een nominale waarde heeft uitgegeven het ‘capital’ niet minder mag 

bedragen dan het totaal van de nominale waarden van deze uitstaande aandelen (§ 154 

DGCL). Heeft de vennootschap daarentegen enkel aandelen zonder nominale waarde 

uitstaan, dan is het bestuur geheel vrij om te bepalen hoe groot het bedrag aan 

‘capital’ is. De huidige Delaware General Corporation Law bevat immers ook geen 

verplichting om de vennootschap bij oprichting uit te rusten met een bepaald 

minimumkapitaal.24 Hiermee is tevens de relatieve waarde van de ‘legal capital rules’ 

gegeven.  

 

                                                 
23 Vgl. voor de hiervoor beschreven historische ontwikkeling: Charles R.T. O’Kelley en Robert B. 
Thompson, Corporations and Other Business Associations, 2003, p. 487-490. 
24 De eerste Delaware General Corporation Law van 1899 kende wel een minimumkapitaalvereiste. Het 
minimumkapitaal was vastgesteld op $ 2,000. Dit bedrag werd in 1929 verlaagd tot $ 1,000. Bij wet 
van 3 juli 1967 werd vervolgens het minimumkapitaalvereiste afgeschaft. Vgl. R. Franklin Balotti en 
Jesse A. Finkelstein, Delaware Law of Corporations and Business Organizations, 3rd edition, Volume 
1, p. 1-14.  
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B. Aspecten van crediteurenbescherming 

 
1. Welk orgaan is bevoegd tot emissie van aandelen en tot vaststelling van de 
emissieprijs?Welke bestanddelen mogen worden aangewend voor storting op 
aandelen? Wie bepaalt de waarde van deze bestanddelen? Geldt voor de waardering 
het tijdstip van daadwerkelijke inbreng of mag ook een later tijdstip worden 
gehanteerd? 
 

Het bestuur is het tot uitgifte bevoegde orgaan (§161 DGCL). In het ‘certificate of 

incorporation’ is per soort aandelen aangegeven hoeveel aandelen de vennootschap 

maximaal kan uitgeven (§ 102(a)(4) DGCL en § 151 DGCL). Bij het uitoefenen van 

zijn bevoegdheid tot uitgifte dient het bestuur per soort aandelen na te gaan hoeveel 

aandelen reeds zijn uitgegeven alsmede tot welk aantal aandelen de vennootschap 

zich reeds heeft verplicht tot uitgifte. Het in de vorige zin vastgestelde aantal aandelen 

dient men in mindering te brengen op het in het ‘certificate of incorporation’ 

genoemde aantal aandelen van de desbetreffende soort dat de vennootschap maximaal 

kan uitgeven, waarna het aantal aandelen resteert dat het bestuur nog kan uitgeven of 

waarvoor het bestuur inschrijvingen kan aannemen (“take subscriptions”).  

 

Ook de vaststelling van de emissieprijs van aandelen behoort tot de bevoegdheid van 

het bestuur. Dit is slechts anders indien de ‘certificate of incorporation’ bepaalt dat de 

aandeelhouders hiertoe bevoegd zijn (§ 153(a) en (b) DGCL).25 Voor aandelen met 

een nominale waarde geldt dat de uitgifteprijs van de aandelen niet lager mag worden 

gesteld dan de nominale waarde ervan (§ 153(a) DGCL). Voor het overige is de 

vaststelling van de uitgifteprijs overgelaten aan het ‘bona fide business judgement’ 

van het bestuur.26 Dit neemt niet weg dat bestuurders die aandelen uitgeven tegen “no 

or grossly inadequate consideration” onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk 

kunnen worden gesteld wegens een “waste of corporate assets”.27 

Voorts kan de uitgifte van aandelen tegen een te lage prijs maken dat de uitgifte 

vernietigbaar is. In plaats van tot vernietiging van de aandelenuitgifte over te gaan, 

kan onder omstandigheden ook worden verlangd dat de desbetreffende aandeelhouder 

alsnog de juiste prijs voor de aandelen betaalt. In de rechtspraak is uitgemaakt dat 

                                                 
25 In het laatste geval beslissen de aandeelhouders met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij de 
‘certificate of incorporation’ een grotere meerderheid voorschrijft (§ 153(d) DGCL). 
26 Cox en Hazen, Corporations, 2nd edition, 2003, p. 500 en 501. 
27 Vgl. Balotti en Finkelstein, a.w., 13-30. 
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“the stockholder’s acceptance of the stock raises an implied agreement and equitable 

obligation to pay lawful consideration for it”.28 

 

De overeenkomstig het bepaalde in § 153(a) en (b) DGCL vastgestelde inbreng dient 

door de aandeelhouder te worden voldaan in de vorm en op de wijze zoals deze door 

het bestuur worden bepaald. De inbreng kan bestaan uit geld, roerend of onroerend 

goed, enig voordeel voor de vennootschap, of een combinatie hiervan (§ 152 DGCL). 

 

Voor 1 augustus 2004 bepaalde § 152 DGCL dat de inbreng louter kon bestaan uit 
“money paid, labor done or personal property, or real estate or leases thereof actually 
acquired by such corporation”. Vanwege de mogelijkheid om aandelen met een 
geringe nominale waarde of zelfs zonder nominale waarde uit te geven had deze 
bepaling weinig praktische relevantie. Met het oog hierop is § 152 DGCL per 1 
augustus 2004 verruimd en mag de inbreng thans bestaan uit “cash, any tangible or 
intangible property or any benefit to the corporation, or any combination thereof”.29 
 

Er is geen enkele vorm van externe inbrengcontrole voorgeschreven. Het bestuur 

dient de waardering van de inbreng, met het oog op de boekhoudkundige 

verantwoording, uit te drukken in dollars.30 Het oordeel van het bestuur omtrent de 

waarde die aan de inbreng dient te worden toegekend, is beslissend. Dit is slechts 

anders indien sprake is van ‘actual fraud’. De aandelen worden geacht te zijn 

volgestort, indien en zodra de vennootschap de inbreng ontvangt (§152 DGCL). Uit 

de rechtspraak blijkt dat voor het bewijzen van ‘actual fraud’ vereist is dat: 

(i) wordt aangetoond dat er sprake is van een grove overwaardering van hetgeen is 

ingebracht; 

(ii) er vermoedens en andere feiten worden aangetoond waaruit, in combinatie met de 

grove overwaardering, ‘actual fraud’ kan worden afgeleid. 

 

Van belang is dat de ‘Court of Chancery’ heeft geoordeeld dat voor het aannemen van 

‘actual fraud’ een ‘excessive valuation’ op zichzelf al voldoende is “if it is sufficiently 

gross to indicate bad faith or reckless indifference”.31  

 

2. Kan uitstel van storting worden bedongen? 

                                                 
28 Vgl. Balotti en Finkelstein, a.w., 5-35 en de aldaar aangehaalde rechtspraak . 
29 Vgl. http://www.state.de.us/corp/2004amend.shtml.  
30 Cox en Hazen, a.w., p. 493. 
31 Balotti en Finkelstein, a.w., 5-25/5-26. 
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Bij de uitgifte van aandelen kan het bestuur uitstel van storting toestaan. Op ieder 

aandeelbewijs32 dat ter zake van niet-volgestorte aandelen wordt afgegeven, dient het 

reeds gestorte bedrag alsmede het bedrag dat nog dient te worden gestort, te worden 

vermeld. Wordt geen aandeelbewijs afgegeven dan dienen voormelde gegevens te 

blijken uit de ‘books and records’ van de vennootschap (§ 156 DGCL).  

 

Het bestuur kan van de aandeelhouders die nog niet of niet volledig aan de op hun 

rustende stortingsverplichting hebben voldaan, verlangen een zodanig bedrag op hun 

aandelen te storten als naar het oordeel van het bestuur gelet op de behoeften van de 

onderneming noodzakelijk is. Uiteraard kan dit bedrag niet hoger liggen dan het 

bedrag waarvoor de vennootschap aan de aandeelhouder uitstel van storting heeft 

verleend. Het opvragen van stortingen geschiedt doordat het bestuur de betrokken 

aandeelhouders middels brieven die worden verstuurd naar het laatst bekende 

postadres in kennis stelt van plaats en tijdstip waarop de betaling van het bedrag dient 

te geschieden. Hierbij dient het bestuur een termijn van ten minste 30 dagen in acht te 

nemen. Het voorgaande volgt uit § 163 DGCL. 

§ 164 DGCL geeft een regeling voor de situatie waarin een aandeelhouder in gebreke 

blijft om het door de vennootschap opgevraagde bedrag te voldoen. Hieruit blijkt dat 

het bestuur een tweetal middelen ten dienste staat. Ten eerste kan een ‘action at law’ 

worden ingesteld tegen de aandeelhouder. Ook kan het bestuur overgaan tot een 

openbare verkoop van een zodanig door de nalatige aandeelhouder gehouden aantal 

aandelen als nodig is ter voldoening van het door de vennootschap opgevraagde 

bedrag, rente en bijkomende kosten. 33  

Wanneer geen van beide middelen soelaas biedt, dan verbeuren na verloop van tijd de 

aandelen van de nalatige aandeelhouder en de eventueel daarop reeds gestorte 

bedragen aan de vennootschap. 

Een bijzondere regeling geeft § 162 DGCL voor de situatie dat het actief van de 

vennootschap onvoldoende is om de vorderingen van de vennootschapscrediteuren te 

voldoen. In dat geval kan de curator of bewindvoerder van de insolvente 

vennootschap of een ‘judgement creditor’, buiten het bestuur van de vennootschap 

om, het bedrag van de (resterende) stortingsplicht bij de desbetreffende 

                                                 
32 Uit § 158 DGCL volgt dat een aandeelbewijs niet aan toonder mag luiden. 
33 Vgl. voor de procedure van openbare verkoop § 164 DGCL. 
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aandeelhouders opvragen (§ 162 (f) DGCL). 34  Vereist hiervoor is wel dat een 

rechterlijke uitspraak voorhanden is waarin de vennootschap is veroordeeld tot 

betaling en dat executie hiervan niets heeft opgeleverd (§ 162 (b) en § 325 DGCL). 

Voorts dient sedert de dag van uitgifte van de aandelen dan wel de dag van de 

‘subscription’ niet meer dan zes jaar te zijn verstreken (§ 162 (e) DGCL).35  

De aandeelhouder die zijn aandelen door overdracht heeft verkregen is niet 

aansprakelijk voor de resterende stortingsplicht indien hij te goeder trouw was en er 

niet van op de hoogte was dat de volledige inbreng nog niet was voldaan. In het 

laatste geval blijft degene die de aandelen heeft overgedragen aansprakelijk voor de 

resterende stortingsplicht (§162 (c) DGCL).  

 

3. Op welke wijze wordt het aandelenkapitaal en de verrichte/nog te verrichten 
stortingen balanstechnisch verantwoord?  
 

De Delaware General Corporation Law bevat geen voorschriften ten aanzien van de 

vorm waarin en de wijze waarop de vennootschap haar boekhouding en ‘financial 

statements’ dient bij te houden en op te stellen. Ook voorschriften omtrent de wijze 

waarop ‘assets’ van de vennootschap dienen te worden gewaardeerd treft men in de 

Delaware General Corporation Law niet aan. In de praktijk nemen vennootschappen 

vaak algemeen aanvaarde ‘accounting principles’ en voorschriften van ‘regulatory 

agencies’ tot uitgangspunt. De Delaware General Corporation Law verplicht hiertoe 

echter niet en vermoedelijk volstaat iedere rationele wijze van boekhouding.36  

 

Capital en surplus. Ten aanzien van hetgeen op aandelen wordt gestort, is het 

bepaalde in § 154 DGCL van belang. Hoofdregel is dat als ‘capital’ van de 

vennootschap wordt aangemerkt het bedrag van de gezamenlijke nominale waarde 

van de uitstaande aandelen met nominale waarde vermeerderd met het bedrag van al 

hetgeen op de aandelen zonder nominale waarde is gestort.  

Het bestuur kan echter van deze hoofdregel afwijken door: 

(i) ten aanzien van aandelen met nominale waarde te bepalen dat niet alleen de 

nominale waarde van de aandelen, maar ook hetgeen daarboven wordt ingebracht 

                                                 
34 Indien de vennootschap insolvent is kan de aandeelhouder zijn stortingsplicht niet verrekenen met 
een vordering die hij op zijn beurt op de vennootschap heeft. Zie Balotti en Finkelstein, a.w., 5-34.  
35 Onduidelijk is wanneer de zesjaarstermijn ingaat indien er zowel een ‘subscription’ als een 
daaropvolgende uitgifte heeft plaatsgehad (Balotti en Finkelstein, a.w., 5-35).  
36 Zie Balotti en Finkelstein, a.w., 5-54. 
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(agio) als ‘capital’ wordt aangemerkt; het bedrag aan ‘capital’ wordt met andere 

woorden naar boven bijgesteld.  

(ii) ten aanzien van aandelen zonder nominale waarde te bepalen dat de inbreng niet 

of slechts gedeeltelijk als ‘capital’ wordt aangemerkt37; het bedrag aan ‘capital’ wordt 

met andere woorden naar beneden bijgesteld.  

 

Mocht het bestuur willen afwijken van de hoofdregel dan dient het daartoe strekkende 

bestuursbesluit te worden genomen op het tijdstip van uitgifte van aandelen indien de 

inbreng in geld plaatsheeft respectievelijk binnen 60 dagen na de uitgifte indien 

inbreng anders dan in geld plaatsheeft. Indien het bestuur niet of niet tijdig besluit dan 

dient voor de vaststelling van het ‘capital’ de hoofdregel tot uitgangspunt te worden 

genomen.  

Voorts bepaalt § 154 DGCL dat het bedrag waarmee de ‘net assets’ (activa-passiva) 

het bedrag van het ‘capital’ overtreft wordt aangeduid als ‘surplus’. 

Zoals uit de navolgende paragrafen zal blijken kunnen dividenduitkeringen, inkoop 

van aandelen of aflossing van aflosbare aandelen (‘redeemable shares’) onder het 

recht van Delaware in beginsel slechts plaatsvinden, indien en voor zover er ‘surplus’ 

is. Met het oog hierop zou het dan ook gewenst zijn dat de ‘financial statements’ een 

duidelijk onderscheid tussen ‘capital’ en ‘surplus’ maken, teneinde de geoorloofdheid 

van dividenduitkeringen, inkoop en aflossing van aflosbare aandelen te kunnen 

vaststellen. Echter zoals eerder reeds is opgemerkt bevat de Delaware General 

Corporation Law geen voorschriften omtrent de wijze waarop een vennootschap haar 

‘financial statements’ dient op te maken, zodat het kan voorkomen dat hierin het 

onderscheid tussen ‘capital’ en ‘surplus’ niet helder naar voren komt, getuige ook het 

volgende citaat38: 

 

“However, on occasion the financial statements will not reflect a division between 
capital and surplus made by the directors, and several of the terms found in financial 
statements, while perfectly clear for purposes of financial analysis, appear ambiguous 
when an attempt is made to determine under the General Corporation Law what is a 
‘capital’ and what is ‘surplus’. Thus, an account labeled ‘paid in capital’ may be a 
capital or a surplus account or even part capital and part surplus depending upon the 
resolution adopted by the directors. The same considerations are applicable to an 
account labeled ‘paid in surplus ’. An account labeled ‘capital surplus’ is subject to the 
                                                 
37 Het bedrag aan kapitaal dat aan aandelen zonder nominale waarde wordt toegeschreven, wordt ook 
wel aangeduid met de term ‘stated capital’. 
38 Balotti en Finkelstein, a.w., 5-56/5-57.  
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same questions and is further ambigious as to whether it represents ‘surplus’ that is 
‘capital’ or ‘capital’ that is ‘surplus ’.” 
 
In veel gevallen maakt het bestuur van de vennootschap overigens speciaal met het 

oog op een voorgenomen dividenduitkering, inkoop van aandelen of aflossing van 

aflosbare aandelen een ‘Delaware-balans’ op.39 Noodzakelijk is dit echter niet. 

De ‘Court of Chancery’40 heeft geoordeeld dat:  

 

“there is no particular method of calculating surplus. In the absence of bad faith, 
fraud, or an abuse of discretion, the Court of Chancery does not substitute its concept 
of wisdom for that of the directors, but instead defers to the board’s measurement of 
surplus.” 
 

Herwaardering. Het kan zich voordoen dat activa in de boeken van de vennootschap 

zijn opgenomen tegen de historische kostprijs, terwijl de werkelijke waarde van deze 

activa veel hoger is. Mag deze hogere werkelijke waarde in aanmerking worden 

genomen bij de beoordeling of de vennootschap beschikt over voldoende ‘surplus ’ om 

tot dividenduitkering of inkoop van aandelen over te gaan? De Delaware Supreme 

Court41 heeft in Klang v. Smith’s Food & Drug Centers, Inc. deze vraag bevestigend 

beantwoord: 

 
“Corporations may revalue assets to show surplus, but perfection in that process is not 
required. Directors have reasonable latitude to depart from the balance sheet to 
calculate surplus, so long as they evaluate assets and liabilities in good faith, on the 
basis of acceptable data, by methods that they reasonably believe reflect present 
values, and arrive at a determination of surplus that is not so far off the mark as to 
constitute actual or constructive fraud.” 
 
Gaat het bestuur tot herwaardering over dan dient deze betrekking te hebben op alle 

activa en passiva van de vennootschap.42 

  

4. Zijn er regels voor de instandhouding van het (op aandelen gestorte) vermogen? Zo 
ja, hoe luiden deze regels? 
 

                                                 
39 Balotti en Finkelstein, a.w., 5-57. 
40 Teachers’ Retirement Sys. of La. v. Anschutz, C.A. No. 444-N (Del. Ch. June 1, 2004), tr. at 9. 
41 702 A.2d 150, 152 (Del. 1997). In deze zaak ging het om de geoorloofdheid van een inkoop van 
aandelen, maar aangenomen wordt dat de uitspraak van de Supreme Court evenzeer relevantie heeft 
voor het verrichten van dividenduitkeringen. Ook in dat geval mag het bestuur van de vennootschap 
uitgaan van de werkelijke waarde van het vennootschapsvermogen. Vgl. Eisenberg, Corporations and 
Other Business Organizations, 8th edition, 2000, p. 1255.  
42 Vgl. Balotti en Finkelstein, a.w., 5-57 en de aldaar vermelde rechterlijke uitspraken. 
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a. Dividenduitkeringen 

 

Wettelijke beperking van dividenduitkeringen 

§ 173 DGCL stelt voorop dat een vennootschap slechts met inachtneming van het 

bepaalde in de General Corporation Law tot dividenduitkering mag overgaan.  

Ingevolge § 170 (a) DGCL is het bestuur bevoegd tot het doen van 

dividenduitkeringen: 

(1) indien en voor zover er ‘surplus’ is; dan wel  

(2) indien er geen ‘surplus’ is, voor zover de vennootschap in het boekjaar waarin het 

dividend wordt vastgesteld of in het daaraan voorafgaande boekjaar netto-winst heeft 

behaald. 

 

Ad (1) Uitkering van dividend ten laste van ‘surplus ’ 

De vennootschap heeft een ‘surplus’ indien en voor zover de waarde van haar ‘net 

assets’ (activa-passiva) groter is dan het bedrag van haar ‘capital’. Voor het doen van 

dividenduitkeringen is dus niet zonder meer voldoende dat het eigen vermogen van de 

vennootschap positief is (‘bare net assets’-test). Het eigen vermogen van de 

vennootschap dient bovendien groter te zijn dan het ‘capital’ van de vennootschap 

(‘enhanced assets’-test). Van belang is echter wel om te onderkennen dat de 

vennootschap alleen dan een ‘capital’ heeft indien zij aandelen met een nominale 

waarde heeft uitstaan dan wel indien zij hetgeen op aandelen zonder nominale waarde 

is ingebracht als ‘capital’ heeft aangemerkt. Kent de vennootschap met andere 

woorden slechts aandelen zonder nominale waarde en heeft zij ervoor gekozen om de 

inbreng op deze aandelen niet als ‘capital’ te kwalificeren, dan heeft de vennootschap 

geen ‘capital’. In het laatste geval zijn dividenduitkeringen onderworpen aan de 

lichtere ‘bare net assets’-test. Geconcludeerd moet derhalve worden dat de ‘enhanced 

assets’-test in feite optioneel is.43  

 

Ad (2) Uitkering van dividend ten laste van netto-winst/nimble dividends 

In 1927 is in de vennootschapswetgeving van Delaware opgenomen dat ook al is er 

geen ‘surplus’ onder omstandigheden toch dividenduitkeringen kunnen plaatsvinden. 

Dit is het geval als de vennootschap in het desbetreffende boekjaar of in het daaraan 

                                                 
43 Vgl. het rapport van een groep van experts onder voorzitterschap van Jonathan Rickford, ‘Reforming 
Capital’, European Business Law Review 2004, Volume 15, issue 4, p. 969-970. 
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voorafgaande boekjaar een nettowinst heeft gerealiseerd. Deze nettowinst mag 

worden aangewend voor het doen van dividenduitkeringen. Verliezen geleden in één 

of meer voorgaande boekjaren hoeven met andere woorden niet eerst te worden 

aangezuiverd. De wetswijziging van 1927 is onder druk van de praktijk tot stand 

gekomen.  

 
“As a practical business matter, a corporation that has accumulated large deficits and 
has a heavy burden of unpaid debt has no prospect of obtaining further credit unless 
new equity capital can be attracted to the enterprise. In turn, there is no hope of 
attracting additional equity capital unless there is some prospect that dividends will be 
paid. The old deficits must not, therefore, be allowed to block future dividends. The 
obvious – perhaps the only – way out is to arrange matters so that dividends can be 
paid if the enterprise earns a current profit from its operations, even though the 
deficits piled up in previous years have not yet been eliminated.”44 
 

Dividenden die ten laste van de nettowinst worden uitgekeerd, worden ook wel 

‘nimble dividends’ genoemd. Deze term geeft aan dat het bestuur in de situatie waarin 

de vennootschap geen surplus heeft maar wel een nettowinst heeft behaald, rap 

(‘nimble’) moet zijn met het doen van dividenduitkeringen, omdat deze nettowinst 

anders op een gegeven moment wel wordt weggestreept tegen een tekort.45  

§ 170 DGCL geeft één uitzondering op de bevoegdheid van het bestuur om tot 

uitkering van ‘nimble dividends’ over te gaan: indien de vennootschap preferente 

aandelen heeft uitstaan welke een preferentie hebben bij de uitkering van ‘assets’ mag 

de door de vennootschap gerealiseerde nettowinst niet worden aangewend voor het 

doen van dividenduitkeringen zolang de waarde van de ‘net assets’ van de 

vennootschap niet ten minste gelijk is aan het bedrag van het ‘capital’ dat door deze 

preferente aandelen wordt vertegenwoordigd. 

 

In de literatuur is de ‘nimble dividends’-bepaling bekritiseerd omdat het concept dat 

het ‘capital’ van de vennootschap dient ter bescherming van de 

vennootschapscrediteuren nog verder wordt uitgehold, terwijl de rechtvaardiging voor 

het toestaan van ‘nimble dividends’ mager is.46 

                                                 
44 Bayless Manning en James J. Hanks, Legal Capital, 1990, p. 83. 
45 Cox en Hazen, a.w., p. 563, voetnoot 2. 
46 Eisenberg, a.w., p. 1257. 
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Een ander punt van kritiek is dat het in § 170 (a) DGCL bepaalde omtrent ‘nimble 

dividends’ nogal wat vragen oproept. 47  Deze vragen zijn terug te voeren op de 

onduidelijke redactie van § 170 (a) DGCL welke, voor zover hier van belang, luidt: 

 

“The directors of every corporation, subject to any restrictions contained in its 
certificate of incorporation, may declare and pay dividends upon the shares of its 
capital stock either (1) out of its surplus, as defined in and computed in accordance 
with §§ 154 and 244 of this title, or (2) in case there shall be no such surplus, out of 
its net profits for the fiscal year in which the dividend is declared and/or the preceding 
fiscal year.” 
 
Zo is onduidelijk wat wordt bedoeld met de term ‘net profits’. Wordt hiermee bedoeld  

‘earnings’ (inkomsten)? Wat is de betekenis van de toevoeging ‘net’? 

Voorts rijst de vraag hoeveel mag worden uitgekeerd indien de vennootschap een 

‘surplus’ heeft van $ 1 en ‘net profits’ van $ 20? Is het toegestaan om eerst $ 1 aan 

‘surplus’ uit te keren om daarna, als er geen surplus meer is, de ‘net profits’ van $ 20 

uit te keren. Of mag in zo’n geval nog slechts $ 19 aan ‘net profits’ worden 

uitgekeerd? 

Een andere vraag is of de term ‘fiscal year’ letterlijk in de zin van een heel boekjaar 

moet worden genomen? In het laatste geval zou de vennootschap niet gedurende het 

boekjaar, bijvoorbeeld na zes maanden de tot dan toe gerealiseerde ‘net profits’ 

mogen aanwenden voor het doen van dividenduitkeringen. 

Tot slot kan men zich in de situatie waarin de ‘net profits’ reeds zijn verwerkt in de 

vennootschappelijke balans en dus meetellen voor de berekening van het ‘surplus’ 

afvragen of zowel het ‘surplus’ als de ‘net profits’ kunnen worden aangewend voor 

het doen van dividenduitkeringen, omdat er dan in feite sprake is van een 

dubbeltelling. 

 

Wasting assets corporations 

Voor het bepalen of er bij de vennootschap een ‘surplus’ of een ‘net profit’ in de zin 

van § 170 (a) DGCL aanwezig is, zal in de regel op de bruto- inkomsten een gepast 

bedrag voor ‘depletion of assets’ in mindering dienen te worden gebracht. Een 

uitzondering op deze regel geeft § 170 (b) DGCL voor de zogenaamde ‘wasting assets 

corporations’ dat wil zeggen “any corporation engaged in the exploitation of natural 

                                                 
47 Vgl. Manning en Hanks, a.w., p. 83-84. De hierna weergegeven vragen zijn alle ontleend aan 
Manning en Hanks, a.w., p. 84, voetnoot 34.  
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resources or other wasting assets, including patents, or engaged primarily in the 

liquidation of specific assets”. Deze vennootschappen kunnen bij de berekening van 

de voor dividenduitkeringen beschikbare ruimte een ‘depletion of wasting assets’ 

buiten beschouwing laten, indien deze voortvloeit uit een verloop van tijd, verbruik, 

beëindiging dan wel exploitatie. De rechtvaardiging die men wel geeft voor dit 

voorschrift is dat alle betrokken partijen weten dat de levensduur van de vennootschap 

beperkt is tot de levensduur van de ‘wasting assets’, zodat er geen reden is om het 

‘capital’ van de vennootschap in stand te houden. In de literatuur is erop gewezen dat 

deze rechtvaardiging mager is, omdat er veel vennootschappen zijn die over zowel 

‘wasting assets’ als ‘nonwasting assets’ beschikken en die derhalve geen beperkte 

levensduur hebben.48 

 

Interimdividend 

Ten laste van surplus. De tekst van § 170 (a) DGCL lijkt zich niet te verzetten tegen 

het doen van uitkeringen ten laste van tussentijds gerealiseerd ‘surplus ’. 

Ten laste van net profits. Niet duidelijk is of dividenduitkeringen ten laste van 

tussentijds (gedurende het lopende boekjaar) gerealiseerde ‘net profits’ mogen 

plaatsvinden. Indien de verwijzing in § 170 (a) DGCL naar ‘fiscal year’ letterlijk in de 

zin van een heel boekjaar moet worden genomen, dan zijn dividenden ten laste van 

tussentijds gerealiseerde ‘net profits’ niet toegestaan. 

 

Dividendbeleid bestuur en rechterlijke toetsing 

Is er een ‘surplus’ of heeft de vennootschap een nettowinst behaald in het 

desbetreffende of daaraan voorafgaande boekjaar, dan betekent dit nog niet dat het 

bestuur gehouden is om tot dividenduitkering over te gaan. Of en, zo ja, in hoeverre 

dividend zal worden uitgekeerd wordt aan de ‘good faith discretion’ van het bestuur 

overgelaten. In de rechtspraak worden bestuursbesluiten tot het al dan niet doen van 

dividenduitkeringen beoordeeld “through the lens of the business judgement rule”.49  

 

Dividenduitkering in geld, goederen of aandelen in het kapitaal van de vennootschap 

Dividend kan worden uitgekeerd in ge ld, goederen of aandelen in het kapitaal van de 

vennootschap. Als het dividend wordt uitgekeerd in nieuw uit te geven aandelen in het 

                                                 
48 Eisenberg, a.w., p. 1258. 
49 Cox en Hazen, a.w., p. 551. 
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kapitaal van de vennootschap dan zal het bestuur bij besluit dienen aan te geven welk 

bedrag als ‘capital’ wordt aangemerkt, met dien verstande dat wanneer het aandelen 

met een nominale waarde betreft dit bedrag ten minste gelijk dient te zijn aan de som 

van de nominale waarde van deze aandelen (§ 173 DGCL).  

 

Aansprakelijkheid van bestuurders voor onwettige dividenduitkeringen  

Bestuurders kunnen onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld 

indien dividenduitkeringen in strijd met § 173 DGCL hebben plaatsgevonden. 

Grondslag voor deze bestuurdersaansprakelijkheid is § 174 DGCL. Voordat op de 

regeling van § 174 DGCL wordt ingegaan, is van belang om op te merken dat § 172 

DGCL een bestuurder beschermt tegen persoonlijke aansprakelijkheid indien deze 

zich bij het verrichten van dividenduitkeringen te goeder trouw heeft gebaseerd op de 

boeken van de vennootschap of op informatie, opinies, verslagen of verklaringen die 

zijn aangeboden/afgelegd aan de vennootschap door één van haar functionarissen of 

werknemers, commissies van het bestuur of door een ander persoon. 50 Het moet dan 

gaan om: 

(1) zaken waarvan de bestuurder redelijkerwijze gelooft dat deze tot de 

professionele of deskundige competentie van deze andere persoon behoren en 

welke persoon met ‘reasonable care’ is geselecteerd door of namens de 

vennootschap; of  

(2) de waarde en het bedrag aan bezittingen, aansprakelijkheden en/of ‘net profits’ 

van de vennootschap en andere feiten betreffende het bestaan en het bedrag 

van het ‘surplus’ of van andere fondsen waaruit dividenden vastgesteld en 

betaald zouden mogen worden dan wel waarmee een inkoop van aandelen of 

aflossing op aandelen gefinancierd zou mogen worden.  

 

§ 174 (a) DGCL bepaalt dat bestuurders onder wier bestuur een ‘wilful or negligent’ 

schending van § 173 DGCL heeft plaatsgehad hoofdelijk aansprakelijk zijn ten 

opzichte van de vennootschap en de vennootschapscrediteuren voor het bedrag aan 

dividend dat onwettig is uitgekeerd vermeerderd met rente. Voorwaarde voor het 

intreden van de bestuurdersaansprakelijkheid is dat de vennootschap binnen zes jaar 

                                                 
50 § 141 (e) DGCL bevat een soortgelijke bepaling.  
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nadat de onwettige dividenduitkeringen hebben plaats gevonden wordt ontbonden of 

insolvent blijkt te zijn. 

Niet aansprakelijk is de bestuurder die tegen het gewraakte bestuursbesluit heeft 

gestemd of die ten tijde hiervan afwezig was, mits zijn andersluidende mening 

gelijktijdig is opgenomen in de notulen van de bestuursvergadering waarin het 

desbetreffende besluit werd genomen dan wel, indien de bestuurder pas later op de 

hoogte komt van het bestuursbesluit, zijn andersluidende mening onverwijld wordt 

vastgelegd in de boeken van de vennootschap. 

Een bestuurder die met succes ex § 174 DGCL aansprakelijk is gesteld, kan regres 

nemen op medebestuurders die gestemd hebben voor of anderszins hebben ingestemd 

met de onwettig verrichte dividenduitkeringen (§174 (b) DGCL). 

Voorts wordt voormelde bestuurder voor het door hem ingevolge het bepaalde in § 

174 (a) DGCL betaalde bedrag, gesubrogeerd in de rechten welke de vennootschap 

heeft tegenover aandeelhouders die de gewraakte dividenduitkeringen hebben 

ontvangen, terwijl zij op de hoogte waren van feiten die er op wezen dat sprake was 

van een onwettige dividenduitkering (§ 174 (c) DGCL). 

 

Aansprakelijkheid van aandeelhouders wegens het ontvangen van ‘improper 

dividends’51 

Ten eerste kan de aansprakelijkheid van een aandeelhouder die een ‘improper 

dividend’ heeft ontvangen, voortvloeien uit ‘corporation law’. § 174 (c) DGCL 

bepaalt dat de bestuurder die met succes is veroordeeld om het bedrag van de 

onwettig verrichte dividenduitkering aan de vennootschap te vergoeden voor het aldus 

betaalde bedrag wordt gesubrogeerd in de rechten die de vennootschap heeft tegen de 

aandeelhouders die een onwettige dividenduitkering hebben ontvangen.  

Hieruit kan worden afgeleid dat de vennootschap en onder omstandigheden ook de 

bestuurder een vordering kunnen instellen tegen de aandeelhouder tot terugbetaling 

van de door hem ontvangen onwettige dividenduitkering. § 174 (c) DGCL stelt hierbij 

wel als voorwaarde dat de desbetreffende aandeelhouder op de hoogte was van feiten 

die wezen in de richting van de onwettigheid van de dividenduitkering.  

Andere grondslagen voor de aansprakelijkheid van een aandeelhouder tot 

terugbetaling van een door hem ontvangen ‘improper’ dividend zijn te vinden in ‘the 

                                                 
51 ‘Improper dividends’ is een ruimer begrip dan ‘unlawful dividends’. Een dividend kan ingevolge § 
173 DGCL zijn toegestaan, maar niettemin toch onbehoorlijk zijn. 
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law of creditors’ rights’, zoals de Federale Bankruptcy Code en de Uniform 

Fraudulent Transfer Act. Voor een bespreking van de (veelal ruimere) mogelijkheden 

om dividenduitkeringen op grond van deze regelgeving aan te tasten, verwijzen wij 

naar het hoofdstuk over de MBCA (paragraaf B.6). 

 

Contractuele beperkingen van dividenduitkeringen 

In de praktijk wordt de bescherming die ‘corporate law’ en ‘creditors’ rights law’ 

bieden tegen ‘improper dividends’ als onvoldoende ervaren. Met het oog hierop 

leggen institutionele kredietverschaffers aan kredietnemende vennootschappen veelal 

verdergaande contractuele beperkingen op ter zake van het doen van 

dividenduitkeringen. Soortgelijke beperkingen worden vaak ook bedongen door 

‘underwriters’ in samenhang met de uitgifte van obligaties of preferente aandelen aan 

het publiek. In deze gevallen is het niet zozeer de vraag of een dividenduitkering 

wettelijk is toegestaan, maar of zij contractueel is toegestaan. 

Niet alle vennootschapscrediteuren (denk aan onvrijwillige crediteuren en de meeste 

handelscrediteuren) bevinden zich echter in de positie om het dividendbeleid van hun 

debiteur-vennootschap nader aan banden te leggen. Zij zullen het moeten doen met de 

bescherming die ‘corporate law’ en ‘creditors’ rights law’ hen in dit opzicht bieden. 52  

  

b. Inkoop van eigen aandelen en de aflossing van aflosbare aandelen 

Inkoop. De verkrijging door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal is 

geregeld in § 160 DGCL. Dit voorschrift wordt aldus begrepen dat de vennootschap 

slechts aandelen mag inkopen indien zij de verkrijgingsprijs van deze aandelen kan 

financieren ‘out of surplus’. 53  Is er geen ‘surplus’ dan is de verkrijging door de 

vennootschap van eigen aandelen tegen betaling van geld of goederen niet toegestaan. 

Hierop bestaat een tweetal uitzonderingen:  

(i) de inkoop betreft preferente aandelen; 

(ii) er staan geen preferente aandelen uit en de in te kopen aandelen worden 

ten tijde van de verkrijging door de vennootschap ingetrokken en het 

‘capital’ van de vennootschap wordt overeenkomstig het bepaalde in § 243 

                                                 
52 Vgl. voor dit alles: Eisenberg, a.w., p. 1261 die dit in algemene zin, dus niet specifiek ten aanzien 
van Delaware, opmerkt.  
53 Vgl. Michael P. Dooley en Michael D. Goldman, ‘Some Comparisons between the Model Business 
Corporation Act and the Delaware General Corporation Law’, Business Lawyer 2001, 737, p. 2 en de 
aldaar aangehaalde voetnoot 22.  
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en 244 DGCL verminderd (zie hierna de paragraaf over 

kapitaalvermindering).  

 

Aflossing. De hiervoor beschreven regeling van § 160 DGCL dient eveneens in acht te 

worden genomen bij aflossing van aflosbare aandelen. Ingevolge § 151 (b) DGCL 

kunnen door de vennootschap aflosbare aandelen worden geplaatst als af te lossen bij 

een bepaalde gebeurtenis dan wel op verzoek van de vennootschap of de 

aandeelhouder. Voorwaarde is wel dat de vennootschap onmiddellijk na de aflossing 

één of meer aandelen heeft uitstaan waaraan volledig stemrecht toekomt. Voorts kan 

de aflossing slechts plaatsvinden indien de vennootschap ten tijde van de aflossing 

over voldoende ‘surplus’ beschikt. Heeft de vennootschap geen ‘surplus’ dan kan er 

in beginsel niet worden afgelost, tenzij het een aflossing van preferente aandelen 

betreft dan wel er geen preferente aandelen uitstaan en de aandelen ten tijde van de 

aflossing door de vennootschap worden ingetrokken en het ‘capital’ van de 

vennootschap overeenkomstig het bepaalde in § 243 en 244 DGCL wordt verminderd 

(zie hierna de paragraaf over kapitaalvermindering). 

Een bijzondere regeling geeft § 160 (a) (2) DGCL voor de situatie dat de 

vennootschap de keuze heeft tussen een inkoop van aandelen en de aflossing van 

aandelen die op haar verzoek aflosbaar zijn. Kiest de vennootschap in een dergelijk 

geval voor inkoop dan mag de inkoopprijs niet meer bedragen dan het bedrag 

waarvoor de aandelen hadden kunnen worden afgelost. Een hogere inkoopprijs zou 

immers een ‘waste of corporate assets’ betekenen. 

 

Aansprakelijkheid bestuurders voor een onwettige inkoop/aflossing op aflosbare 

aandelen 

De aansprakelijkheid van bestuurders voor een onwettige inkoop van aandelen of 

aflossing op aflosbare aandelen is op dezelfde wijze geregeld als die voor onwettige 

dividenduitkeringen (zie hiervoor § 174 DGCL).  

 

Aansprakelijkheid aandeelhouders 

In het algemeen wordt de aansprakelijkheid van de aandeelhouder van wie de 

vennootschap onwettig aandelen heeft gekocht, beheerst door de regels die gelden 

voor de aandeelhoudersaansprakelijkheid wegens het ontvangen van ‘improper 

dividends’. De gelijkstelling gaat echter niet in alle omstandigheden op zo blijkt uit de 
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rechterlijke uitspraak inzake Kettle Fried Chicken of America, Inc. 54  In deze zaak 

vorderde de curator van de failliete vennootschap terugbetaling door de 

aandeelhouders van de bedragen die zij van de vennootschap in verband met de 

onwettige inkoop van aandelen hadden ontvangen. De aandeelhouders voerden aan 

dat zij niet op de hoogte waren van de omstandigheid dat de vermogenspositie van de 

vennootschap de inkoop niet toeliet en dat derhalve aansprakelijkheid gelet op 

soortgelijke ‘dividend cases’ moet worden afgewezen.  

De rechter verwierp dit verweer van de aandeelhouders door te overwegen: 

 

“The purchase of its own stock by a corporation is not its usual or ordinary course of 
business and in no sense is comparable to the declaration of a corporate dividend.” 
 

c. Financiële steunverlening voor de verkrijging van eigen aandelen door een derde 

 

De Delaware General Corporation Law lijkt geen beperkingen te stellen aan 

financiële steunverlening door de vennootschap voor de verkrijging van eigen 

aandelen door een derde.  

 

d. Kapitaalvermindering 

 

De bevoegdheid om tot kapitaalvermindering te besluiten berust bij het bestuur van de 

vennootschap. § 244 DGCL noemt een viertal wijzen waarop kapitaalvermindering 

kan plaatsvinden: 

(i) Door vermindering van het ‘capital’ dat wordt vertegenwoordigd door ingetrokken 

aandelen; 

(ii) In verband met de inkoop of aflossing van aandelen kan ‘capital’ dat gerelateerd is 

aan deze aandelen of ‘capital’ dat niet gerelateerd is aan een bepaalde soort aandelen 

worden verminderd; 

(iii) In verband met een aandelenconversie of aandelenruil kan ‘capital’ dat 

gerelateerd is aan deze aandelen of ‘capital’ dat niet gerelateerd is aan een bepaalde 

soort aandelen worden verminderd, “to the extent that such capital in the aggregate 

exceeds the total aggregate par value or the stated capital of any previously unissued 

shares issuable upon such conversion or exchange”;  

                                                 
54 513 F.2d 807 (6th Cir. 1975). Vgl. Eisenberg, a.w., p. 1278. 
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(iv) Door overboeking van de ‘capital account ’ naar ‘surplus’ van (a) ‘capital’ dat niet 

gerelateerd is aan een bepaalde soort aandelen; (b) ‘capital’ dat boven de nominale 

waarde is ingebracht op PV-shares; (c) ‘capital’ dat gerelateerd is aan NPV-shares.  

 

Voorwaarde voor elk van de hiervoor genoemde wijzen van kapitaalvermindering is 

dat de vennootschap ook na de kapitaalvermindering over voldoende activa beschikt 

om haar schulden55 te kunnen voldoen (§ 244 (b) DGCL). 

 

Uit de hiervoor onder (iv) genoemde wijze van kapitaalvermindering blijkt dat het 

bestuur op zijn eerdere besluit om inbreng op aandelen als ‘capital’ aan te merken, 

kan terugkomen door deze inbreng voortaan als ‘surplus ’ te beschouwen. Vereist 

hiertoe is wel dat de vennootschap over voldoende activa beschikt om haar schulden 

te kunnen voldoen. Door het bedrag van de ‘capital account ’ terug te brengen, wordt 

de ruimte om dividenduitkeringen aan aandeelhouders te kunnen doen dan wel om tot 

inkoop van aandelen of aflossing van aandelen over te gaan, vergroot (zie hiervoor de 

paragrafen over dividenduitkering, inkoop en aflossing van aflosbare aandelen).  

 

Overig 

 

5. Welke openbaarmakingsvoorschriften hebben feitelijk effect voor 

crediteurenbescherming? 

 

De General Corporation Law bevat geen voorschriften ter zake van het opmaken en 

publiceren van de jaarrekening van de vennootschap. Voor aan een Amerikaanse 

beurs genoteerde ondernemingen gelden openbaarmakingsverplichtingen op grond 

van de Securities and Exchange Act 1934. Ook niet genoteerde ondernemingen 

moeten op grond van deze wet hun financiële gegevens openbaar maken, mits zij 500 

aandeelhouders hebben en beschikken over activa ter waarde van ten minste $ 10 

miljoen dollar. Deze gegevens kunnen door derden worden geraadpleegd via de 

EDGAR database van de SEC. 

 

 

                                                 
55 Het gaat blijkens de wettekst dan om die schulden waarvan in de betaling nog niet op een andere 
wijze is voorzien. 
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6. Zijn er overigens nog (aansprakelijkheids)bepalingen die bijdragen aan 

crediteurenbescherming? 

 
§ 291 DGCL geeft vennootschapscrediteuren en aandeelhouders van een insolvente 

vennootschap de bevoegdheid om de ‘Court of Chancery’ te verzoeken om een 

‘receiver’ te benoemen wiens primaire functie bestaat uit het beschermen van de 

belangen van de vennootschapscrediteuren en de aandeelhouders. 56  De 

vennootschapscrediteur of aandeelhouder die een dergelijk verzoek doet, zal duidelijk 

en overtuigend bewijs dienen aan te dragen dat de vennootschap insolvent is. Van 

insolventie in de zin van § 291 DGCL is sprake indien: 

(i) het passief van de vennootschap haar actief overtreft, terwijl er geen 

redelijk vooruitzicht bestaat dat de onderneming succesvol kan worden 

voortgezet; dan wel 

(ii) de vennootschap niet in staat is om aan de tot de gewone 

bedrijfsuitoefening van de vennootschap behorende lopende, opeisbare 

verplichtingen te voldoen. 57 

 

Het is aan de ‘Court of Chancery’ om te bepalen of een ‘receiver’ zal worden 

benoemd. Uit de rechtspraak blijkt dat de ‘Court of Chancery’ hiertoe niet 

lichtvaardig overgaat. Het insolvent zijn van de vennootschap is op zichzelf niet 

voldoende. De belangen van vennootschapscrediteuren of aandeelhouders moeten 

daadwerkelijk gevaar lopen. Er dient sprake te zijn van “a serious suspension of, or 

interference with, the conduct of the business and a threatened depreciation of the 

value of the corporation’s assets”.58  

Een door de ‘Court of Chancery’ op basis van § 291 DGCL benoemde ‘receiver’ heeft 

vergaande bevoegdheden. Hij is bevoegd: 

 

“to take charge of its assets, estate, effects, business and affairs, and to collect the 
outstanding debts, claims, and property due and belonging to the corporation, with 
power to prosecute and defend, in the name of the corporation or otherwise, all claims 
or suits, to appoint an agent or agents under them, and to do all other acts which might 
be done by the corporation and which might be necessary or proper.” 
 

                                                 
56 Balotti en Finkelstein, a.w., 11-2. 
57 Balotti en Finkelstein, a.w., 11-5. 
58 Balotti en Finkelstein, a.w., 11-3.  
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De primaire taak 59  van de ‘receiver’ is om het vermogen van de vennootschap te 

liquideren en uit de opbrengst daarvan de vennootschapscrediteuren zoveel mogelijk 

te voldoen. 60 Hetgeen daarna eventueel nog resteert wordt onder de aandeelhouders 

verdeeld.  

Indien gedurende de liquidatie blijkt dat de reden voor liquidatie niet langer aanwezig 

is dan kan de ‘Court of Chancery’ de liquidatieprocedure beëindigen (§ 301 DGCL). 

 

Voorts kunnen vennootschapscrediteuren bescherming ontlenen aan: 

- De ‘fiduciary duty’ (zorgplicht) welke bestuurders blijkens enkele recente 

rechterlijke uitspraken jegens schuldeisers van de vennootschap in acht dienen te 

nemen vanaf het moment waarop de vennootschap insolvent is geworden of dat dreigt 

te worden.  

- Het leerstuk van ‘equitable subordination of claims’ (achterstelling van vorderingen 

van schuldeisers). 

- Fraudulent transfer law. 

Voor een bespreking hiervan verwijzen wij naar het hoofdstuk over de MBCA 

(paragraaf B. 6). 

 

                                                 
59 Uit de rechtspraak blijkt dat de ‘receiver’ slechts in uitzonderlijke gevallen de verliesgevende 
vennootschap mag voortzetten. Vgl. Balotti en Finkelstein, a.w., 11-11 en de aldaar aangehaalde 
rechtspraak.  
60 De ‘receiver’ dient hierbij onder meer de regels van § 294 DGCL en Chancery Court Rules 151 en 
161 in acht te nemen. 
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C. Aspecten van aandeelhoudersbescherming 

 

1. Op welke wijze worden de zeggenschaps- en winstrechten (stem- en dividendrecht) 
van aandeelhouders bepaald? 
 

Voor wat betreft de zeggenschapsrechten van aandeelhouders is van belang dat in § 

212 DGCL het uitgangspunt is neergelegd dat ieder aandeel, ongeacht de soort 

waartoe het behoort61, recht geeft op één stem. 62 Er bestaat grote vrijheid om van dit 

wettelijk uitgangspunt in de ‘certificate of incorporation’ af te wijken (zie § 151 

DGCL). Zo kan onder meer worden bepaald dat: 

- Aan een bepaalde soort aandelen slechts een beperkt stemrecht toekomt. In de 

praktijk is het niet ongebruikelijk dat aan houders van preferente aandelen slechts een 

stemrecht ten aanzien van bepaalde ingrijpende besluiten, zoals fusie en ontbinding 

van de vennootschap, wordt toegekend.63 

- Aan een bepaalde soort aandelen slechts een voorwaardelijk stemrecht toekomt dat 

wil zeggen dat het stemrecht afhankelijk wordt gesteld van bepaalde 

omstandigheden. 64 

- Aan een bepaalde soort aandelen geen stemrecht toekomt (‘non-voting shares’). 

- Aan een bepaalde soort aandelen een meervoudig stemrecht toekomt.  

 

Voor wat betreft de winstrechten van aandeelhouders is uitgangspunt dat alle 

aandelen, ongeacht de soort waarvan deze deel uitmaken65, gelijkelijk delen in de 

winst. 66  Ook hier geldt dat in de ‘certificate of incorporation’ van dit wettelijk 

                                                 
61 Uitgangspunt is derhalve dat aandelen met een nominale waarde en aandelen zonder nominale 
waarde gelijk worden behandeld. 
62 Aangenomen wordt dat ook voor aandelen ten aanzien waarvan nog niet volledig aan de 
inbrengverplichting is voldaan, geldt dat ieder aandeel recht geeft op één stem (zie Balotti en 
Finkelstein, a.w., 5-33). 
63 Balotti en Finkelstein, a.w., 7-36. 
64 § 151 (a) DGCL bepaalt in dit verband: “Any of the voting powers, designations, preferences, rights 
and qualifications, limitations or restrictions of any such class of series of stock may be made 
dependent upon facts ascertainable outside the certificate of incorporation or of any amendment thereto 
(...), provided that the manner in which such facts shall operate upon the voting powers, designations, 
preferences, rights and qualifications, limitations or restrictions of such class or series of stock is 
clearly and expressly set forth in the certificate of incorporation or in the resolution or resolutions 
providing for the issue of such stock adopted by the board of directors. The term ‘facts’, as used in this 
subsection, includes, but is not limited to, the occurrence of any event, including a determination or 
action by any person or body, including the corporation.”  
65 Ook voor de bepaling van de winstrechten doet het er derhalve in beginsel niet toe of het gaat om 
aandelen met een nominale waarde dan wel aandelen zonder nominale waarde. 
66 Aandelen ten aanzien waarvan nog niet geheel aan de inbrengverplichting is voldaan, hebben echter 
geen volledig winstrecht (§ 156 DGCL).  
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uitgangspunt kan worden afgeweken (§ 151 DGCL). Zo kan worden bepaald dat een 

bepaalde soort aandelen (preferente aandelen) voorrang heeft ten opzichte van de 

overige aandelen bij de uitkering van de winst of bij de uitkering van een 

liquidatieoverschot.  

 

2. Op welke wijze worden de rechten van bestaande aandeelhouders bij een emissie 
van aandelen beschermd? Zijn er wettelijke of statutaire voorkeursrechten? 
 

Bestaande aandeelhouders hebben in beginsel geen wettelijke voorkeursrecht 67  ter 

zake van de emissie van aandelen. In de ‘certificate of incorporation’ kunnen evenwel 

voorkeursrechten aan aandeelhouders worden toegekend. Het zal dus van de inhoud 

van de vennootschapsstatuten afhangen of en in hoeverre bestaande aandeelhouders 

bij een emissie van aandelen bescherming kunnen ontlenen aan voorkeursrechten.  

Het is overigens niet zo dat een aandeelhouder die geen statutaire voorkeursrechten 

heeft niets zou kunnen ondernemen tegen een ‘wrongful dilution’ van zijn financiële- 

of zeggenschapsrechten. Elke aandeelhouder, ook de aandeelhouder die wel een 

voorkeursrecht heeft, kan in geval van ‘wrongful dilution’ de ‘court of equity’ 

verzoeken maatregelen te treffen. Cox en Hazen68 merken in dit verband op: 

 

“The courts have wisely allowed minority shareholders to choose between invoking 
self-help through exercising their preemptive rights and seeking the protective 
remedies of a court of equity. The mere availability of a preemptive right should not 
foreclose other avenues of protection that are available in cases when a preemptive 
right is not provided. The prophylactic of a preemptive right is available only if the 
shareholder exercises her right to acquire more of the company’s shares. Because the 
shareholder either may not then have the funds to purchase the shares or could well 
believe that her monies are better invested elsewhere, the theoretical protection 
believed to be provided by a preemptive right can, in many cases, elude the minority 
stockholder. Hence, a full panoply of remedies should be available, even though the 
plaintiff is also armed with a preemptive right that theoretically if exercised would 
avoid the dilution that is at the heart of her prayer for equitable action.” 
 

3. Welke minderheidsrechten kent het recht van Delaware? Welk criterium is 
beslissend voor het instellen van bepaalde vorderingen c.q. het doen van bepaalde 
verzoeken door aandeelhouders? 

                                                 
67 Deze zijn afgeschaft bij wet van 3 juli 1967. Van belang is echter dat toentertijd is bepaald dat 
aandeelhouders van een vennootschap met statuten die dateerden van voor die datum hun 
voorkeursrechten behielden “unless and until changed or terminated by appropriate action”. 
Aandeelhouders van vennootschappen met een zogenaamd ‘pre -1967 charter’ kunnen derhalve nog wel 
degelijk wettelijke voorkeursrechten hebben. Vgl. Balotti en Finkelstein, a.w., 5-40 en 5-41.  
68 Cox en Hazen, a.w., p. 498. 
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Onder het recht van Delaware staan aandeelhouders een aantal rechtsmiddelen ten 

dienste waarmee zij hun belangen kunnen beschermen. In het hiernavolgende zal op 

de belangrijkste rechtsmiddelen nader worden ingegaan. 

 

Inspection of books and records 

Iedere aandeelhouder kan de vennootschap schriftelijk verzoeken om inzage in het 

aandeelhoudersregister en andere ‘books and records’ (§ 220(b) DGCL). Wijst de 

vennootschap het verzoek af of reageert zij niet binnen vijf werkdagen, dan kan de 

aandeelhouder zich richten tot de ‘Court of Chancery’ ter verkrijging van een ‘order’ 

om inzage af te dwingen. Hiertoe dient de aandeelhouder aan te tonen dat (i) hij 

aandeelhouder is, (ii) voldaan is aan het in § 220 DGCL bepaalde omtrent vorm en 

wijze waarop het verzoek dient te worden gedaan, (iii) de inzage een behoorlijk doel 

(‘proper purpose’) dient (§ 220 (c) DGCL). Betreft het verzoek echter slechts de 

inzage in het aandeelhoudersregister dan hoeft een aandeelhouder niet aan te tonen dat 

de inzage een behoorlijk doel dient. Het ligt dan op de weg van de vennootschap om 

aan te tonen dat aan het verzoek om inzage een ‘improper purpose’ ten grondslag ligt. 

De Court of Chancery zal een ‘order’ tot inzage beperken tot die gegevens welke de 

aandeelhouder redelijkerwijze nodig heeft voor zijn doel.69  

De aandeelhouder kan onder omstandigheden zijn in § 220 DGCL bedoelde 

inzagerecht gebruiken teneinde te onderzoeken of het zinvol is om een ‘derivative 

suit’ (zie hierna) in te stellen. De Delaware Supreme Court 70  heeft hierover 

opgemerkt: 

 

“Stockholders have a right to at least a limited inquiry into books and records when 
they have established some credible basis to believe that there has been some 
wrongdoing. In fact, a Section 220 proceeding may serve a salutary mission as a 
prelude to a derivative suit. Yet it would invite misery to open corporate management 
to indiscrimate fishing expeditions.” 
 

Instellen van derivative suit 

Het recht van Delaware biedt de mogelijkhe id aan aandeelhouders om een aan de 

vennootschap toekomend vorderingsrecht geldend te maken, indien het bestuur van de 

                                                 
69 Vgl. Balotti en Finkelstein, a.w., 7-94 en de aldaar vermelde rechtspraak. 
70 Sec. First Corp. v. U.S. Die Casting & Dev. Co., 687 A.2d 563, 571 (Del. 1997). 
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vennootschap nalaat zulks te doen. De aandeelhouder stelt de rechtsvordering in op 

eigen naam maar ten behoeve van de vennootschap, zodat de eventuele opbrengst 

ervan vloeit in het vennootschapsvermogen. Een dergelijke door de aandeelhouder ten 

behoeve van de vennootschap ingestelde rechtsvordering wordt wel aangeduid met de 

term ‘derivative suit’. Zij heeft een ruim toepassingsbereik en kan bijvoorbeeld door 

een aandeelhouder in stelling worden gebracht tegen bestuurders die zich schuldig 

hebben gemaakt aan een uitgifte van aandelen tegen te weinig inbreng, het verrichten 

van ongeoorloofde dividenduitkeringen of een niet-toegestane inkoop van eigen 

aandelen door de vennootschap.71 

Om een ‘derivative suit’ te kunnen instellen dient de aandeelhouder onder meer aan 

de volgende voorwaarden72 te voldoen: 

 

- De aandeelhouder dan wel zijn rechtsvoorganger waarvan hij de aandelen 

onder algemene titel heeft verkregen, was aandeelhouder toen de gestelde 

onrechtmatige handeling plaatshad. 

- De aandeelhouder blijft aandeelhouder gedurende de procedure welke 

plaatsheeft naar aanleiding van de door hem ingestelde ‘derivative suit’. 

- De aandeelhouder heeft de vennootschap verzocht om de vordering zelf in te 

stellen. Dit verzoek mag achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat dat het 

zinloos is bijvoorbeeld omdat alle bestuurders zelf betrokken zijn bij het 

gestelde onrechtmatige handelen. 

- De aandeelhouder is een ‘adequate representative ’ van de overige 

aandeelhouders.  

 

Over het nut van de ‘derivative suit’ verschillen de meningen. 73  Uit empirisch 

onderzoek is gebleken dat ‘derivative suits’ niet vaak worden ingesteld. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in de regel iedereen na de procedure 

financieel slechter af is. Het doel van compensatie voor geleden schade wordt door de 

‘derivative suit’ derhalve nauwelijks gediend.74  De functie van de ‘derivative suit’ 

                                                 
71 Vgl. M.J. Kroeze, a.w., p. 193. 
72 Deze voorwaarden zijn neergelegd in § 327 DGCL, Chancery Court Rule 23.1 en case law. Vgl. 
Balotti en Finkelstein, a.w., 13-21.  
73 Vgl. over het nut van de ‘derivative suit’ en het hiernaar verrichte empirisch onderzoek de 
beschouwingen van M.J. Kroeze, a.w., p. 226-233. 
74 M.J. Kroeze, a.w., p. 227. 
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moet met name worden gezocht in de preventieve werking die ervan uitgaat, hoewel 

ook dit door sommigen wordt betwijfeld.75  

 

Appraisal rights bij fusie 

Aanvankelijk was voor fusie van de vennootschap de instemming van alle 

aandeelhouders vereist. Iedere aandeelhouder had met andere woorden een vetorecht 

ten aanzien van een voorgenomen fusie en daarmee de mogelijkheid om een fusie te 

blokkeren. Het laatste werd als onwenselijk gezien en de unanimiteitseis werd 

geschrapt. Voortaan zou het goedkeuringsbesluit ten aanzien van fusie kunnen 

worden genomen met de daarvoor in de wet aangegeven meerderheid van stemmen 

van de aandeelhouders. Om aandeelhouders enigszins te compenseren voor het verlies 

van vetorecht, heeft de wetgever aan hen zogenoemde ‘appraisal rights’ toegekend.76 

Hiermee kunnen de aandeelhouders die tegen de fusie hebben gestemd afdwingen dat 

de vennootschap de ‘fair value’ van de door hen gehouden aandelen betaalt. 

Ingevolge § 262(b) DGCL staan aandeelhouders slechts ‘appraisal rights’ ter 

beschikking voor zover het gaat om fusies welke geëffectueerd worden 

overeenkomstig de daarin genoemde wetsbepalingen. 77  

De wettelijke ‘appraisal rights’ strekken zich niet uit tot andere fundamentele 

wijzigingen, zoals de verkoop door de vennootschap van alle of nagenoeg alle 

activa.78 Voorts bevat de DGCL een aantal uitzonderingen waarin aan aandeelhouders 

geen ‘appraisal rights’ ter beschikking staan. 79 Het voert te ver om hier nader op in te 

gaan.  

De aandeelhouder die gebruik wil maken van zijn ‘appraisal rights’, dient een aantal 

(procedurele) vereisten in acht te nemen. Zo dient de aandeelhouder onder meer de 

vennootschap schriftelijk om een ‘appraisal’ te verzoeken voordat de stemming over 

de fusie plaatsvindt.80 Op deze wijze krijgt de vennootschap een indruk van het aantal 

‘dissenting’ aandeelhouders en kan zij de ‘appraisal risk’ begroten. Een ander vereiste 

is dat de aandeelhouder niet voor de fusie mag stemmen of anderszins instemt met de 

fusie. 

                                                 
75 Vgl. M.J. Kroeze, a.w., p. 230 en het aldaar aangehaalde onderzoek van Romano. 
76 Vgl. Balotti en Finkelstein, 9-105 en 9-106. 
77 Het gaat dan om §§ 251, 252, 254, 257, 258, 263, 264 DGCL. 
78 Wel is het zo dat de vennootschap in de ‘certificate of incorporation’ kan bepalen dat aandeelhouders 
ook in andere gevallen dan genoemd in § 262 DGCL ‘appraisal rights’ toekomen (§ 262(c) DGCL).  
79 Vgl. § 262(b)(1) DGCL. 
80 § 262(d)(1) DGCL.  
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Vindt de fusie toch plaats dan dient de vennootschap aan de aandeelhouder die aan 

alle procedurele vereisten heeft voldaan de ‘fair value’ van diens aandelen te 

vergoeden. In Delaware is de ‘Court of Chancery’ de bevoegde rechterlijke instantie 

om de ‘fair value’ van de aandelen vast te stellen. De ‘Court of Chancery’ dient 

hierbij het volgende in acht te nemen81: 

 

“The Court shall appraise the shares, determining their fair value, exclusive of any 
element of value arising from the accomplishment or expectation of the merger or 
consolidation, together with a fair rate of interest, if any, to be paid upon the amount 
determined to be the fair value. In determining such fair value, the Court shall take 
into account all relevant factors.” 
 
Vatten we het voorgaande samen, dan bieden de ‘appraisal rights’ aan ‘dissenting’ 

aandeelhouders in bepaalde gevallen de mogelijkheid om bij een hen niet 

welgevallige fusie uit de vennootschap te treden, waarbij de ‘fair value’ van de door 

hen gehouden aandelen door de vennootschap dient te worden vergoed. 

 

Indienen van een verzoek bij de ‘Court of Chancery’ om voor de insolvente 
vennootschap een ‘receiver’ te benoemen 
Is de vennootschap insolvent dan kan een aandeelhouder ingevolge § 291 DGCL de 

‘Court of Chancery’ verzoeken om een ‘receiver’ te benoemen. Wij verwijzen naar 

hetgeen hierover reeds in paragraaf B.6 is opgemerkt. 

  

4. Welke drempels – quorum- en stemmenmeerderheidvereisten – worden gehanteerd 
voor de besluitvorming in de AVA? 
 

Ingevolge § 216 (1) DGCL wordt het quorum om tijdens de 

aandeelhoudersvergadering besluiten te nemen in beginsel gesteld op de meerderheid 

van het aantal uitstaande aandelen waarvoor stemrecht kan worden uitgeoefend. Voor 

de mogelijkheid om in de ‘certificate of incorporation’ of ‘by- laws’ af te wijken van 

dit quorum dient een onderscheid te worden gemaakt tussen (i) vennootschappelijke 

handelingen waarvoor de wet een aandeelhoudersbesluit verlangt en (ii) overige 

aandeelhoudersbesluiten. 

Voor vennootschappelijke handelingen waarvoor de wet een aandeelhoudersbesluit 

voorschrijft, zoals de goedkeuring van een fusie of omzetting dan wel de ontbinding 

van de vennootschap, geldt dat het quorum slechts naar boven kan worden bijgesteld. 
                                                 
81 § 262(h) DGCL. 
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Bovendien kan zulks slechts geschieden in de ‘certificate of incorporation’ (§ 102 (b) 

(4) DGCL). 

Voor overige aandeelhoudersbesluiten bestaat een ruimere mogelijkheid om af te 

wijken van het in § 216 (1) DGCL genoemde quorum van de ‘meerderheid van het 

aantal uitstaande aandelen waarvoor stemrecht kan worden uitgeoefend’. In de 

‘certificate of incorporation’, maar ook in de ‘by- laws’ kan niet alleen een hoger 

quorum maar ook een lager quorum worden opgenomen. Het quorum mag echter niet 

lager worden gesteld dan op eenderde van het aantal aandelen waarvoor stemrecht kan 

worden uitgeoefend (§ 216 DGCL).  

 

Voor wat betreft de voor het nemen van aandeelhoudersbesluiten vereiste 

stemmenmeerderheid maakt de Delaware General Corporation Law wederom een 

onderscheid tussen (i) aandeelhoudersbesluiten die wettelijk zijn voorgeschreven en 

(ii) overige aandeelhoudersbesluiten.  

Ten aanzien van aandeelhoudersbesluiten tot wijziging van de ‘certificate of 

incorporation’82, goedkeuring van fusie of omzetting83 , verkoop van nagenoeg alle 

activa van de vennootschap 84  en ontbinding van de vennootschap 85  is de 

goedkeurende stem vereist van de meerderheid van de uitstaande aandelen waarvoor 

stemrecht ter zake van het desbetreffende onderwerp kan worden uitgeoefend.86 Voor 

de benoeming van bestuurders volstaat evenwel een meerderheid van stemmen van de 

aandelen die zijn vertegenwoordigd op de algemene vergadering van aandeelhouders 

en die stemgerechtigd zijn ten aanzien van de benoeming van bestuurders.87 In de 

‘certificate of incorporation’ mag een hogere stemmenmeerderheid worden 

afgesproken (§ 102 (b) (4) DGCL). 

Voor de categorie overige aandeelhoudersbesluiten geldt dat een goedkeurende stem 

is vereist van de meerderheid van de aandelen die zijn vertegenwoordigd op de 

algemene vergadering van aandeelhouders en waaraan stemrecht ter zake van het 

desbetreffende onderwerp toekomt (§ 216 DGCL). In de ‘certificate of incorporation’ 

of ‘by- laws’ kan hiervan echter worden afgeweken en de vereiste 

stemmenmeerderheid naar boven of naar beneden worden bijgesteld.  
                                                 
82 § 242 (b) (1) DGCL. 
83 § 251 (c) DGCL. 
84 § 271 (a) DGCL. 
85 § 275 (b) DGCL. 
86 Vgl. Balotti en Finkelstein, a.w., 7-51; Dooley en Goldman, a.w., p. 5 en p. 6.  
87 § 216 (3) DGCL. 
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Besluitvorming buiten vergadering. Aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering 

besluiten nemen, tenzij de ‘certificate of incorporation’ anders bepaalt (§ 228 DGCL). 

Niet vereist is dat alle aandeelhouders instemmen met het voorgenomen besluit. 

Voldoende is dat blijkt van de schriftelijke instemming van aandeelhouders aan wie 

tezamen ten minste dat aantal stemmen toekomt als zou zijn vereist voor het nemen 

van het desbetreffende besluit tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders 

waarin het gehele stemgerechtigde aandelenkapitaal aanwezig is en stemt.  
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D. Invoeringsaspecten NPV-shares 

 

1. Zijn er specifieke problemen gerezen bij de invoering van NPV-shares? Zo ja, op 
welke wijze zijn deze opgelost? 
 

Uit de in het kader van dit onderzoek bestudeerde literatuur komen geen aanwijzingen 

naar voren dat er specifieke problemen zijn gerezen bij de invoering in 1917 van de 

mogelijkheid om NPV-shares uit te geven.  

 

2. Geven NPV-shares anderszins aanleiding tot specifieke problemen? 

 

Niet gebleken is dat NPV-shares anderszins aanleiding geven tot specifieke 

problemen. 

 

3. Mag een vennootschap tegelijkertijd aandelen met en aandelen zonder nominale 
waarde hebben uitstaan? Geeft dit aanleiding tot specifieke problemen? 
 

Onder het recht van Delaware is het mogelijk dat een vennootschap tegelijkertijd 

zowel aandelen met als aandelen zonder nominale waarde heeft uitstaan. 

Uit de bestudeerde literatuur is niet gebleken dat dit aanleiding geeft tot specifieke 

problemen.  

 

4. Onder welke voorwaarden is een conversie van aandelen met nominale waarde in 
NPV-shares mogelijk? 
 

In de ‘certificate of incorporation’ kan zijn bepaald dat PV-shares op verzoek van de 

aandeelhouder en/of de vennootschap kunnen worden geconverteerd in NPV-shares 

(§ 102(a)(4), § 151(a) en (e) DGCL). De conversiekoers alsmede de toepasselijke 

voorwaarden dienen in dat geval te zijn vermeld in de ‘certificate of incorporation’. 

Het zal dus afhangen van de inhoud van de ‘certificate of incorporation’ of en onder 

welke voorwaarden een conversie van PV-shares in NPV-shares mogelijk is.  

 

Daarnaast kan ook door middel van een wijziging van de ‘certificate of incorporation’ 

worden bewerkstelligd dat PV-shares geconverteerd worden in NPV-shares (§ 242(a) 

DGCL). Dit wordt ook wel ‘reclassification of outstanding shares’ genoemd. Het 

initiatief om tot een dergelijke ‘reclassification’ over te gaan ligt bij het bestuur. Het 
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bestuur dient zijn voorstel tot wijziging van de ‘certificate of incorporation’ welke een 

‘reclassification’ behelst, voor te leggen aan de algemene vergadering van 

aandeelhouders alsmede aan de houders van aandelen van de soort waarop de 

conversie ziet (§ 242(b) DGCL). Indien zowel de algemene vergadering van 

aandeelhouders als de houders van aandelen van de soort waarop de conversie ziet 

met de daarvoor vereiste meerderheid88 instemmen met het voorstel tot wijziging van 

de ‘certificate of incorporation’, kan de wijziging worden geëffectueerd (§ 242(b)(1) 

en § 103 DGCL).  

    

Van belang is dat conversie van PV-shares in NPV-shares niet automatisch leidt tot 

een kapitaalvermindering.89 Hiertoe is een bestuursbesluit vereist. Het bestuur kan het 

‘capital’ dat gerelateerd is aan de geconverteerde aandelen dan wel het ‘capital’ dat 

niet gerelateerd is aan een bepaalde soort aandelen slechts verminderen “to the extent 

that such capital exceeds the total aggregate par value or the stated capital of any 

previously unissued shares issuable upon such conversion or exchange”. Een andere 

voorwaarde is dat de vennootschap ook na de kapitaalvermindering over voldoende 

activa beschikt om haar schulden te kunnen voldoen. 

 

5. Onder welke voorwaarden is een conversie van NPV-shares in aandelen met 
nominale waarde mogelijk? Op welke wijze wordt in een dergelijk geval de nominale 
waarde per aandeel berekend? 
 

Voor wat betreft de conversie van NPV-shares in PV-shares verwijzen wij naar 

hetgeen onder 4 (eerste en tweede alinea) over conversie is opgemerkt. 

De DGCL bevat geen regeling inzake de wijze waarop de nominale waarde van een 

aandeel in een dergelijk geval dient te worden berekend. 

 

De conversie van NPV-shares in PV-shares kan ertoe leiden dat het ‘capital’ van de 

vennootschap dient te worden verhoogd.90 Het ‘capital’ van de vennootschap dient 

immers ten minste gelijk te zijn aan het bedrag van de gezamenlijke nominale waarde 

van de uitstaande aandelen met nominale waarde. 
                                                 
88 Ten aanzien van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot wijziging van de 
‘certificate of incorporation’ is de goedkeurende stem vereist van de meerderheid van de uitstaande 
aandelen waarvoor stemrecht kan worden uitgeoefend. Daarnaast is de goedkeurende stem vereist van 
de meerderheid van de uitstaande aandelen van de soort waarop de conversie ziet.  
89 Balotti en Finkelstein, a.w., p. 8-7. 
90 Balotti en Finkelstein, a.w., p. 8-7. 


