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In de jaren 2010 tot en met 2016 zijn in totaal 
32.268 rechtspersonen op reguliere wijze ontbon-
den en 23.537 rechtspersonen zijn ontbonden door 
de Kamer van Koophandel. Hiertegenover staat dat 

184.181 rechtspersonen zijn beëindigd door middel van 
een zogenoemde turboliquidatie.1 Hiermee staat buiten 
kijf dat de turboliquidatie veelvuldig wordt gebruikt en 
de voorkeur geniet boven de gewone liquidatieprocedu-
re. 
Voordat een vennootschap wordt geliquideerd, dient 
een besluit tot ontbinding te worden genomen. Een ven-
nootschap kan overigens ook door de Kamer van Koop-
handel worden ontbonden indien deze bepaalde wette-
lijke verplichtingen herhaaldelijk niet nakomt (art. 
2:19a BW). Daarnaast kunnen de statuten van een ven-
nootschap bepalen dat de vennootschap wordt ontbon-
den indien een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. In het 
hiernavolgende beperk ik mij tot het ontbinden van een 
vennootschap door een ontbindingsbesluit. Dit besluit 
wordt genomen door de algemene vergadering (art. 2:19 
lid 1 sub a BW).2 Van het besluit tot ontbinding dient op-
gaaf te worden gedaan aan het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel (hierna: het Handelsregister). 

De gewone liquidatie
Indien de vennootschap op het moment van het nemen 
van het besluit tot ontbinding nog baten heeft, blijft de 
vennootschap voortbestaan voor zover dit voor de veref-
fening van haar vermogen nodig is (art. 2:19 lid 5 BW). 
Vanaf het moment dat het besluit tot ontbinding is ge-
nomen dient in stukken en aankondigingen die van de 
vennootschap uitgaan de woorden ‘in liquidatie’ aan de 
naam van de rechtspersoon te worden toegevoegd. Zo-
doende is voor bij de vennootschap betrokken partijen 
kenbaar dat de vennootschap binnen afzienbare tijd zal 
ophouden te bestaan. De bestuurders worden doorgaans 
vereffenaars van de ontbonden vennootschap (art. 2:23 
lid 1 BW). De vereffenaar dient aan het Handelsregister 

opgaaf te doen van zijn optreden als vereffenaar alsmede 
van zijn gegevens (art. 2:23 lid 4 BW). Het vereffenen 
van het vermogen houdt kort gezegd in dat de activa van 
de vennootschap worden omgezet in liquide middelen 
teneinde, na voldoening van de schulden van de ven-
nootschap, het liquidatieoverschot uit te keren aan de 
gerechtigden van de vennootschap (art. 2:23b lid 1 BW). 
Voorts heeft de vereffenaar de verplichting om de lopen-
de verplichtingen van de vennootschap af te handelen. 
Ingeval de vereffenaar voorziet dat de schulden de baten 
van de vennootschap zullen overtreffen, dient de veref-
fenaar aangifte tot faillietverklaring te doen (art. 2:23a 
lid 4 BW). Gebeurt dit niet, dan kan de curator in een la-
ter stadium de vereffenaar van de vennootschap hier-
voor aansprakelijk stellen. 
De vennootschap houdt bij een gewone liquidatie, in te-
genstelling tot bij een turboliquidatie, pas op te bestaan 
als de fase van vereffening is afgerond. Ingeval sprake is 
van een liquidatieoverschot dient de vereffenaar een re-
kening en verantwoording op te maken (art. 2:23b lid 2 
BW). Hieruit blijkt in ieder geval de omvang en samen-
stelling van het liquidatieoverschot. Heeft de vennoot-
schap twee of meer gerechtigden tot het vermogen dan 
dient ook een plan van verdeling te worden opgemaakt. 
De documenten voornoemd dienen bij het Handelsre-
gister waar de vennootschap is ingeschreven te worden 
gedeponeerd alsmede ter inzage te liggen ten kantore 
van de vennootschap (art. 2:23b lid 4 BW). Heeft de ven-
nootschap geen kantoor, dan wordt voor een ander 
adres, bijvoorbeeld een notariskantoor of rechtbankgrif-
fie, binnen het arrondissement gekozen. Voorts maakt 
de vereffenaar in een nieuwsblad bekend waar en tot 
wanneer de stukken ter inzage liggen. Vanaf dat mo-
ment en voor de duur van twee maanden kunnen deze 
door eenieder worden ingezien. Iedere schuldeiser of ge-
rechtigde van de vennootschap kan gedurende deze pe-
riode, door het indienen van een verzoekschrift bij de 
rechtbank, in verzet komen tegen de rekening en ver-
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antwoording en het plan van verdeling en zijn bezwaren 
kenbaar maken (art. 2:23b lid 5 BW). Een dergelijk verzet 
dient op dezelfde wijze als de rekening en verantwoor-
ding bekend gemaakt te worden. Overigens behoeft de 
mededeling alleen in te houden dat verzet is gedaan.3 De 
rechter oordeelt vervolgens over het verzet. Heeft het 
verzet geleid tot een aanpassing van de documenten dan 
dient dit eveneens bekend gemaakt te worden. De veref-
fening eindigt uiteindelijk pas op het moment dat geen 
aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn 
(art. 2:19 lid 6 BW). Alsdan houdt de vennootschap op te 
bestaan.

De turboliquidatie
Wanneer een vennootschap geen baten meer heeft, kan 
deze worden ontbonden door middel van het besluit van 
de algemene vergadering waarna de vennootschap direct 
ophoudt te bestaan (art. 2:19 lid 4 BW); de zogenoemde 
turboliquidatie. Van de turboliquidatie dient opgave te 
worden gedaan aan het Handelsregister. Vervolgens 
wordt de vennootschap uitgeschreven uit het Handels-
register. De ontbinding van de vennootschap wordt dus 
niet gevolgd door een formele vereffeningsfase, zoals bij 
een gewone liquidatie aan de orde is. De vennootschap 
heeft immers geen baten meer en dus valt er niets te 
vereffenen. In de praktijk bestaat nog wel eens onduide-
lijkheid over de vraag of de vennootschap ingeval van 
een turboliquidatie schulden, bijvoorbeeld nog niet ge-
formaliseerde belastingschulden, mag hebben. Dit staat 

niet aan turboliquidatie in de weg. Alleen de aanwezig-
heid van baten is namelijk relevant voor de toepassing 
van de turboliquidatie. 
Vanzelfsprekend dienen alle lopende rechtsbetrekkin-
gen van de vennootschap, ook ingeval van een turboli-
quidatie, te worden afgewikkeld. Indien een vennoot-
schap wel baten heeft, dan kan een bestuurder van de 
vennootschap, in het zicht van het ontbindingsbesluit 
door de algemene vergadering, de vennootschap eerst 
‘leeg maken’. Zo kunnen de activa van de vennootschap 
als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouder of 
deze activa worden verkocht waarna de ontvangen gel-
den worden uitgekeerd aan de aandeelhouder. In dat ge-
val wordt het vermogen van de vennootschap als het 
ware ook vereffend. Het proces van de formele vereffe-
ning wordt echter niet doorlopen. De procedure van de 
turboliquidatie is dan ook relatief eenvoudig en goedko-
per en vereist minder (formele) stappen dan bij een ge-
wone liquidatie het geval is. Mijns inziens zullen dit de 
voornaamste redenen zijn om - indien geen baten meer 
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tonen dat hij is benadeeld, hetgeen minder makkelijk zal 
zijn dan indien sprake is geweest van een gewone liqui-
datie daar geen documenten omtrent het afwezig zijn 
van baten openbaar zijn. 

De Ontvanger als schuldeiser
De Ontvanger van de Belastingdienst kan ook worden 
benadeeld door een turboliquidatie. Als gevolg van het 
uitkeren dan wel onttrekken van vermogen aan de ven-
nootschap kunnen mogelijk belastingschulden niet 
meer worden geïnd. Onder de schuldeisers heeft de Ont-
vanger een bijzondere positie. Bestuursorganen, waar-
onder de Ontvanger, hebben namelijk de bevoegdheid 
om bestuursrechtelijke geldschulden bij dwangbevel te 
innen alsmede de mogelijkheid om bij de invordering 
van geldschulden gebruik te maken van dezelfde be-
voegdheden die gewone schuldeisers ook hebben (art. 
4:124 Awb). De ene bevoegdheid sluit in beginsel de an-
der niet uit, tenzij dit uitdrukkelijk is geregeld. Daar-
naast rust het fiscale voorrecht op alle goederen van de 
belastingschuldige (art. 21 IW 1990). De Ontvanger kan 
hiermee zijn vordering op de goederen van de belasting-

aanwezig zijn - voor deze liquidatieprocedure te kiezen. 
Mogelijk is tevens de vrees voor een actie van de curator 
vanwege bestuurdersaansprakelijkheid een belangrijke 
reden om voor turboliquidatie te kiezen.4

Risico’s voor schuldeisers bij turbo’s
Een oplettende schuldeiser zal, indien sprake is van een 
gewone liquidatie, bekend zijn met de ontbinding van 
de vennootschap waarvan hij nog iets te vorderen heeft 
en de door de vereffenaar opgemaakte rekening en ver-
antwoording hebben ingezien. Ingeval hij bezwaren 
heeft zal hij in verzet zijn gegaan. Deze kennis en ver-
zetsmogelijkheid zijn niet voorhanden indien de ven-
nootschap is geëindigd door middel van een turboliqui-
datie. In dat geval kan de schuldeiser worden verrast met 
het fait accompli dat de vennootschap niet meer bestaat. 
De mogelijkheid om een vennootschap te turbo-liquide-
ren is in de wet gekomen omdat het belangrijk werd ge-
acht dat vennootschappen snel konden worden opge-
richt en ook weer eenvoudig opgeheven konden 
worden.5 Daarnaast diende misbruik van inactieve ven-
nootschappen te worden voorkomen. Maar is hiermee 
niet de deur naar misbruik van turboliquidaties en bena-
deling van schuldeisers opengezet? Immers, ook ingeval 
een vennootschap aanvankelijk nog over baten beschikt 
kan deze uiteindelijk middels een turboliquidatie eindi-
gen. Het bestuur van de vennootschap kan per slot van 
rekening het vermogen van de vennootschap feitelijk 
vereffenen voorafgaand aan het nemen van het besluit 
tot ontbinding door de algemene vergadering. Na het ne-
men van het besluit voornoemd houdt de vennootschap 
direct op te bestaan. De schuldeisers die vervolgens hun 
vorderingen willen uitwinnen vangen in eerste instan-
tie bot; de vennootschap bestaat ‘ineens’ niet meer. 
Daarbij komt dat er geen informatie beschikbaar is met 
betrekking tot de afwezigheid van baten. 
Indien benadeelde schuldeisers de turboliquidatie van 
de vennootschap willen bestrijden, althans indien zij 
willen stellen dat nog baten aanwezig waren waardoor 
verhaal nog mogelijk was, dan staan drie middelen tot 
hun beschikking. Zij kunnen de civiele rechter verzoe-
ken te verklaren dat de vennootschap niet is opgehou-
den te bestaan en tot (her)opening van de vereffening 
verzoeken (art. 2:23c lid 1 BW). Naast de aansprakelijk-
heid van de vennootschap, kan ook het bestuur aanspra-
kelijk worden gehouden voor de schade die is ontstaan 
voor een schuldeiser. Alsdan kan de schuldeiser een actie 
uit onrechtmatige daad starten tegen de (oud-)bestuur-
der. In dat geval is van belang dat de bestuurder een ern-
stig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.6 Van een 
dergelijk ernstig verwijt zal sprake zijn als komt vast te 
staan dat de bestuurder wist - of redelijkerwijze had 
kunnen weten - dat het uitkeren van het vermogen van 
de vennootschap aan de aandeelhouder(s) tot gevolg zou 
hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen. 
Tot slot kan een verzoek worden ingediend tot failliet-
verklaring van de ontbonden rechtspersoon. In alle ge-
vallen dient de schuldeiser op basis van de hem te be-
schikking staande bewijsmiddelen ten minste aan te 
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schap aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van 
de vennootschap. Ingeval sprake is van belastingschulden 
en de Ontvanger de benadeelde partij is, kan onder voor-
waarden echter ook de belastingadviseur aansprakelijk 
zijn voor het (meewerken aan het) frustreren van het ver-
haalsrecht van de Ontvanger.7 Zelfs een trustkantoor kan 
onder omstandigheden uit hoofde van onrechtmatige 
daad aansprakelijk worden gehouden voor schade van de 
Belastingdienst.8

Misbruik van turboliquidaties
Naast de risico’s voor schuldeisers bestaat de vrees dat 
turboliquidaties worden misbruikt voor het plegen van 

schuldige verhalen boven schuldeisers die geen of een 
lager voorrecht hebben. Bovendien heeft de Ontvanger 
een bodemrecht; de Ontvanger kan beslag leggen op be-
paalde zaken die niet het eigendom van de schuldenaar 
zijn, maar zich wel op diens ‘bodem’ bevinden. De der-
de-eigenaar kan in dat geval alleen een beroepschrift 
richten tot de directeur der rijksbelastingen (art. 22 lid 3 
IW 1990). 
Ingeval de vennootschap is ontbonden, is eenieder van de 
met de - formele dan wel feitelijke - vereffening van een 
ontbonden lichaam belaste personen hoofdelijk aanspra-
kelijk voor de belastingschulden (art. 33 lid 1 sub c IW 
1990 jo. Art. 33.4 Leidraad Invordering 2008). De vereffe-
naar is overigens alleen aansprakelijk indien ‘het niet beta-
len van de belastingschuld het gevolg is van aan hem te wijten 
kennelijk onbehoorlijk bestuur’. De Ontvanger moet dit 
aannemelijk maken (art. 33.4 Leidraad Invordering 
2008). Een dergelijke aansprakelijkstelling dient binnen 
drie jaar na de ontbinding van de vennootschap plaats te 
vinden. Indien de periode van drie jaren is verstreken kan 
alleen nog een onrechtmatige daad actie worden gestart. 
In beginsel kunnen alleen de bestuurders van de vennoot-
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len en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daar-
naast zal een bestuursverklaring waaruit blijkt dat er ba-
ten ontbreken en wat de reden daarvan is moeten 
worden opgemaakt. Dit document dient eveneens bij de 
Kamer van Koophandel gedeponeerd te worden. Even-
tueel wordt een slotuitdelingslijst aan deze documenten 
toegevoegd. Voorts dient het bestuur zorg te dragen voor 
bekendmaking van het voornemen tot ontbinding zon-
der vereffening en daarbij te vermelden dat de slotbalans 
en de jaarrekening ter inzage liggen bij het Handelsregis-
ter. Daarbij komt dat, voorafgaand aan de uitschrijving 
van de vennootschap, de jaarrekeningen die betrekking 
hebben op de boekjaren voorafgaand aan de turboliqui-
datie gedeponeerd moeten zijn. Het is thans niet duide-
lijk wat de sancties zullen zijn bij het niet voldoen aan 
deze nieuwe regels. Dit zal uit het wetsontwerp moeten 
volgen. 
De nieuwe regels zullen naar alle waarschijnlijkheid te-
gemoet komen aan de wens om de positie van schuldei-
sers bij turbo’s te verbeteren. Zij zullen meer informatie 
kunnen verkrijgen op grond waarvan zij hun proceskan-
sen beter kunnen afwegen en vervolgens juridische 
stappen kunnen ondernemen. Anderzijds blijft de proce-
dure van turboliquidaties bestaan, wat tegemoet komt 
aan de gedachte dat vennootschappen snel kunnen wor-
den ontbonden. Dit verkleint de kans op misbruik van 
‘lege’ vennootschappen. Voor de adviseur die een turbo-
liquidatie begeleidt, is het zaak alert te zijn op het moge-
lijk nog aanwezig zijn van baten en op de vraag of een 
schuldeiser, waaronder de Ontvanger, wordt bena-
deeld.  <<< 
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fraude, waaronder faillissementsfraude. Onregelmatig-
heden in de boedel die voor of tijdens het faillissement 
opzettelijk worden verricht waardoor de boedel en de 
crediteuren worden benadeeld kwalificeren als faillisse-
mentsfraude. Er kan ook gedacht worden aan situaties 
waarbij het opzetten en failliet laten gaan van een ven-
nootschap onderdeel zijn van een vooropgezet plan om 
crediteuren te benadelen. Tegen dergelijk misbruik 
staan, naast de bestaande civielrechtelijke mogelijkhe-
den voor benadeelde schuldeisers, ook strafrechtelijke 
maatregelen open (art. 340-349 Sr). 
Is de kans op fraude meer aanwezig indien wordt geko-
zen voor een turboliquidatie in plaats van een gewone li-
quidatie? Deze vraag heeft het ministerie van Justitie en 
Veiligheid ook bezig gehouden, zo blijkt uit de analyse 
(turbo)liquidaties van 19 september 2019.9 Hierin zijn al-
lereerst de absolute aantallen turboliquidaties in de ja-
ren 2010 tot en met 2016 in kaart gebracht. Daarna volgt 
een overzicht van het aantal keer dat bepaalde risico-in-
dicatoren voorkomen bij turboliquidaties en gewone li-
quidaties. Op basis van deze data kan worden geconclu-
deerd dat de risico-indicatoren niet vaker aan de orde 
zijn bij turboliquidaties dan bij gewone liquidaties. Daar-
bij komt dat bij tachtig procent van de turboliquidaties 
geen baten noch schulden aanwezig zijn. De minister 
voor Rechtsbescherming schrijft in zijn brief van 7 okto-
ber 2019 aan de Tweede Kamer dat het risico op misbruik 
bij turboliquidaties mogelijk is maar dat er geen reden is 
om aan te nemen dat turboliquidaties veelal malafide 
zijn.10 Wel dient iets te gebeuren aan de positie van 
schuldeisers. Zowel in de politiek11 als in de literatuur12 is 
betoogd dat een turboliquidatie alleen mogelijk zou 
moeten zijn indien de vennootschap geen schulden 
meer heeft. De minister is echter van mening dat een 
dergelijke aanpassing van de regelgeving misbruik niet 
voorkomt en daarnaast zou een dergelijke maatregel 
niet handhaafbaar zijn. Daarentegen stelt de minister 
dat ingeval sprake is van een turboliquidatie met achter-
lating van schulden, de bescherming van de rechtsposi-
tie van de schuldeiser echter wel verbetering verdient. 

Aangekondigde maatregelen
Om de rechtspositie van de schuldeisers beter te be-
schermen is dan ook een aantal maatregelen aangekon-
digd. In de loop van dit jaar zou een voorontwerp voor 
wetswijziging voor consultatie worden aangeboden. Dit 
heeft tot op heden echter niet plaatsgevonden. De voor-
gestelde wijzigingen zijn als volgt. Allereerst zal het be-
stuur van de vennootschap worden verplicht om een 
slotbalans van het boekjaar van de liquidatie op te stel-
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