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Inleiding

De turboliquidatie kan zich verheugen in een enorme 
belangstelling in de praktijk. Verreweg de meeste ontbin-
dingen (ongeveer 85-90% aldus blijkt uit de registraties van 
de KvK, zie M.Y. Nethe in: Bier, Van Olffen & Snijder-Kui-
pers, Hno deel 1- BV en NV (VDHI nr. 132 (2016)) worden 
in de praktijk uitgevoerd met behulp van deze turboproce-
dure. De vraag kan gesteld worden of deze turboliquida-
ties wel altijd plaatsvinden op de juiste gronden. Minister 
Dekker (rechtsbescherming) heeft aangegeven (Kamerstuk-
ken II 2018/19, 29911, nr. 210) een verkennend onderzoek 
te laten doen om inzicht te krijgen in onder meer turboli-
quidaties. De Belastingdienst heeft op 19 september 2019 
een analyse van (turbo)liquidaties in Nederland bekend-
gemaakt. Conclusies over (mogelijk) misbruik van (turbo)
liquidaties kunnen niet worden getrokken. 

Gewoonlijk wordt een rechtspersoon ontbonden en vangt 
de vereffeningsfase aan. Als er geen vermogen is om te 
vereffenen, houdt de rechtspersoon meteen op te bestaan. 
In dat geval is sprake van een turboliquidatie (art. 2:19 
lid 4 BW). Turboliquidatie is alleen mogelijk als er geen 
(potentiële) baten zijn. 

Een rechtspersoon die overgaat tot turboliquidatie op onei-
genlijke gronden frustreert een ordelijk verloop van het 
rechtsverkeer. Een schuldeiser die een vordering niet meer 
kan innen omdat de rechtspersoon niet meer bestaat, is 
genoodzaakt zich tot een rechter te wenden om heropening 
van de vereffening te verlangen (art. 2:19 lid 5 BW).

Betrokkenheid notariaat

Notarissen zijn niet altijd betrokken bij de liquidatie van 
een rechtspersoon. Indien de notaris wel betrokken is als 
adviseur bij de liquidatie van een rechtspersoon, is het 
van belang de procedure van turboliquidatie alleen toe 
te passen indien dat gerechtvaardigd is en er geen risico 
bestaat dat rechten van schuldeisers gefrustreerd worden. 
Eventueel kan voorafgaand aan de liquidatie bijvoorbeeld 
een aandeelhouder of vereffenaar zich verbinden eventuele 
toekomstige verplichtingen voor de ontbonden rechtsper-
soon te zullen voldoen.

Voor schuldeisers zijn de mogelijkheden beperkt als zij 
geconfronteerd worden met een wederpartij die via turbo-
liquidatie ontbonden is. De procedure tot faillietverklaring 
of aansprakelijkheidsstelling van bestuurders is kostbaar, 
duurt lang en de uitkomst is onzeker gezien de bewijspo-
sitie (zie M. Y. Nethe, ‘Informatieverschaffing bij turboli-
quidatie: meer transparantie graag!’, WPNR 2019/7252). 
Concreet betekent dit dat een schuldeiser het initiatief moet 
nemen tot het starten van een gerechtelijke procedure wat 
kosten met zich meebrengt. Daarnaast loopt een schuldei-
ser het risico dat een rechter anders beslist en de schuldei-
ser bovendien veroordeeld kan worden in de proceskos-
ten. Om die reden ligt een verzoek tot heropening van de 
vereffening meer voor de hand. Daarvoor is ‘slechts’ bewijs 
vereist dat van een bate sprake is. Een rechter toetst een 
dergelijk verzoek marginaal en zal het bestaan van een bate 
‘snel’ aanvaarden. Het notariaat heeft bij uitstek de exper-
tise om een verzoeker te adviseren en te begeleiden bij een 
verzoek tot heropening van de vereffening. 

Rechtspersonen kunnen op verschillende manieren ophouden te bestaan. In de eerste plaats kunnen 
rechtspersonen verdwijnen door rechtsovergang onder algemene titel, bij juridische fusie (art. 2:309 BW) of 
zuivere splitsing (art. 3:334a lid 2 BW). In de tweede plaats kan een rechtspersoon ophouden te bestaan door 
ontbinding (art. 2:19 BW). De gronden voor ontbinding van een rechtspersoon zijn limitatief opgenomen in 
art. 2:19 lid 1 BW. Een van die gronden is de zogenaamde turboliquidatie. Dat is ontbinding door een besluit 
van een orgaan van de rechtspersoon (bij een NV of BV is dat de algemene vergadering en bij een vereniging, 
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is dat de ledenvergadering) waarbij geen activa of 
(potentiële) baten meer aanwezig zijn. Er is in dat geval geen vermogen meer dat vereffend hoeft te worden 
en om die reden houdt de rechtspersoon meteen op te bestaan (art. 2:19 lid 4 BW). \ 
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zuivere splitsing (art. 3:334a lid 2 BW). In de tweede plaats kan een rechtspersoon ophouden te bestaan door 
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art. 2:19 lid 1 BW. Een van die gronden is de zogenaamde turboliquidatie. Dat is ontbinding door een besluit 
van een orgaan van de rechtspersoon (bij een NV of BV is dat de algemene vergadering en bij een vereniging, 
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is dat de ledenvergadering) waarbij geen activa of 
(potentiële) baten meer aanwezig zijn. Er is in dat geval geen vermogen meer dat vereffend hoeft te worden 
en om die reden houdt de rechtspersoon meteen op te bestaan (art. 2:19 lid 4 BW). \ 

Turboliquidatie 

De Rechtbank Amsterdam heeft op 19 september 2019 
(ECLI:NL:RBAMS:2019:6863) een uitspraak gedaan 
inzake turboliquidatie en heropening van de vereffening 
van een BV. De casus was als volgt. Een BV (met een enig 
aandeelhouder die tevens enig directeur was) was door de 
rechtbank op 24 april 2015 veroordeeld tot betaling van 
achterstallige facturen aan A. A heeft deze betalingen van 
de BV echter niet ontvangen. De enig aandeelhouder/enig 
directeur van de BV heeft op 21 juli 2006 opgaaf gedaan 
van turboliquidatie van de BV. Deze enig aandeelhouder/
enig directeur was benoemd tot bewaarder van de boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers (art. 2:24 lid 1 BW). 
De centrale vraag was of deze turboliquidatie niet oneigen-
lijk was nu de BV immers nog een betaling had moeten 
doen aan A.

Oneigenlijke turboliquidatie

Er waren omstandigheden bij de BV die duiden op het op 
onjuiste wijze toepassen van de turboliquidatie. In de eerste 
plaats natuurlijk het rechterlijk vonnis op grond waar-
van een betalingsverplichting voor de BV bestond jegens 
A. Indien de BV geen activa meer had en wel passiva (art. 
2:23a lid 4 BW), had faillissement aangevraagd moeten 
worden door de BV. In de tweede plaats had de BV over de 
jaren 2013 tot en met 2015 geen jaarrekening gedeponeerd 
en had zij niet aan de deponeringsverplichting voldaan 
(art. 2:210 en 2:393/394 BW). De laatste jaarrekening had 
betrekking op het boekjaar 2012. In die jaarrekening was 
een rekening-courant op de enig aandeelhouder/enig direc-
teur opgenomen, een lening aan de enig aandeelhouder/enig 
directeur en een algemene reserve. Onduidelijk was wat er 
in de tussenliggende jaren met deze posten was gebeurd. 

De jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2016 was 
volgens de fiscaal adviseur van de BV samengesteld op basis 
van door de directie verstrekte gegevens. Uit deze jaarre-
kening bleek dat er geen vermogensbestanddelen aanwezig 
waren. De combinatie van geen beschikbare jaarrekening 
over drie boekjaren en een jaarrekening in het opvolgende 
jaar dat er geen vermogensbestanddelen waren, leidde op 
zijn minst genomen tot vraagtekens. In elk geval was ondui-
delijk waar de verplichting tot betaling aan A uit het vonnis 
gebleven was. 

Heropening vereffening

De letterlijke tekst van heropening van de vereffening 
van art. 2:23c BW lijkt erop te duiden dat een beroep 
op dit artikel alleen gedaan kan worden als er vermogen 
vereffend is, ofwel als de procedure van art. 2:23b BW 
daadwerkelijk is doorlopen en dus niet in geval van een 
turboliquidatie. Hof Amsterdam stelt op 15 juni 2006 
(ECLI:NL:GHAMS:2006:BA3389 dat nu geen rekening 
en verantwoording heeft plaatsgevonden, alsnog vereffend 

moet worden op grond van art. 2:23b BW. De weg naar 
heropening van de vereffening op grond van art. 2:23c BW 
zou niet gevolgd kunnen worden.

Het Hof Amsterdam lijkt hier uit te gaan van een te beperkte 
opvatting van dit artikel. Een beroep op de heropening van 
de vereffening is ook mogelijk op grond van art. 2:23c BW 
indien geen formele vereffening in de zin van art. 2:23 e.v. 
BW heeft plaatsgevonden. Anders zouden de rechten van 
gerechtigden al te eenvoudig gefrustreerd kunnen worden.
Dat volgt uit Hof ’s-Gravenhage 6 september 2012 
(ECLI:NL:GHSGR:2012:BX 7085), HR 27 januari 1995 
(NJ 1995/579, APH Söderquist) en HR 31 oktober 1997 
(NJ 1998/288). 

A heeft de rechtbank dan ook terecht verzocht om herope-
ning van de vereffening op grond van art. 2:23c BW. Het 
vonnis van de rechtbank waaruit de betalingsverplich-
ting van de BV aan A bleek, was voldoende bewijs om als 
gerechtigde tot het vermogen van de BV op te komen. 

Een rechtspersoon herleeft uitsluitend ter afwikkeling van 
de heropende vereffening (art. 2:23c BW). In dit geval zal 
de BV dan ook uitsluitend herleven om de betaling aan A 
te kunnen doen. Na voldoening van die betaling eindigt de 
BV. 

Verrekening?

De BV gaf bij de rechtbank aan dat A onrechtmatig had 
gedeclareerd en vorderde verrekening van de betaling aan 
A met de vordering tot schadevergoeding wegens onrecht-
matig declareren van verzoekster. Indien de BV van oordeel 
was dat A onrechtmatig had gedeclareerd, zou dat door een 
civiele rechter eerst vastgesteld moeten worden. De recht-
bank gaf aan dat van verrekening op deze wijze geen sprake 
kan zijn. 

Vereffenaar

De BV had de enig aandeelhouder/enig bestuurder benoemd 
tot vereffenaar van de BV Echter, bij een turboliquidatie 
is benoeming van een vereffenaar niet nodig. Er is immers 
geen vermogen dat vereffend moet worden (art. 2:19 lid 4 
BW). Bij een turboliquidatie kan worden volstaan met de 
benoeming van een bewaarder (art. 2:24 BW). 

De rechtbank heropende de vereffening van de BV. Daar-
voor was ook vereist dat een vereffenaar werd benoemd om 
de heropende vereffening af te wikkelen. De BV stelde aan 
de rechtbank voor om de enig aandeelhouder/enig bestuur-
der van de BV als vereffenaar te benoemen. De rechtbank 
wees dit verzoek af omdat de administratie van de BV niet 
deugdelijk was. De door A voorgestelde vereffenaar werd 
door de rechtbank benoemd nadat de rechtbank had vast-
gesteld dat geen twijfel was over de onpartijdigheid van die 
vereffenaar. 
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Tot slot

Het notariaat komt vaak in aanraking met (turbo)liquida-
ties. Let niet alleen op of de voorgestelde turboliquidatie 
ook echt de juiste route is of dat er toch nog (potentiële) 
schuldeisers zijn. Daarnaast leert de praktijk dat het ook 
altijd verstandig is een kadastraal onderzoek in te stellen 
om zeker te stellen dat er geen onroerend goed op naam 
staat en navraag te doen bij cliënt of de rechtspersoon die 
ontbonden wordt niet bijvoorbeeld nog (enig) aandeelhou-
der is van een andere rechtspersoon. Indien na een turboli-

quidatie van een dergelijke bate blijkt, is een gang naar de 
rechtbank noodzakelijk om alsnog het vermogen te veref-
fenen. 
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