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1. Inleiding 

In het Financieele Dagblad van 6 september jl. valt onder de kop ‘Wildgroei plof-bv’s 

krachtig aanpakken’ het volgende redactionele commentaar te lezen: 

 
“Het is een goede zaak dat ministeries en de Kamer van Koophandel de stormachtige groei onderzoeken van het 

aantal zogeheten turboliquidaties van bedrijven [lees: rechtspersonen, MN]. Door de deregulering en de 

vermindering van de administratie druk voor het bedrijfsleven is het sinds 1994 mogelijk om met één 

pennenstreek een besloten vennootschap of een stichting te ontbinden. De enige voorwaarde is dat het bedrijf 

geen baten (activa) mag hebben. Er is geen controle of een met turbosnelheid geliquideerde onderneming 

daadwerkelijk geen baten meer had, of dat eventuele activa toch nog snel even zijn weggesluisd vlak voor 

liquidatie [bedoeld wordt: ontbinding, gevolgd door ophouden te bestaan, MN]. De Kamer van Koophandel heeft 

hiervoor geen controlebevoegdheden. Schuldeisers zijn feitelijk onbeschermd.”
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In deze bijdrage wil ik – bij wijze van ‘fact checking’ – enkele opvallende elementen van het 

redactionele commentaar bespreken. Tevens verklaar ik en passant de populariteit van 

turboliquidatie. Turboliquidatie is te omschrijven als een feitelijke vereffening door het 

bestuur, die uitmondt in een ontbinding zonder formele vereffening. Ik beantwoord de vraag 

of de weg van turboliquidatie open moet blijven staan ook al eindigt de feitelijke vereffening 

met een tekort.
3
 

 

2. Reden van het creëren van de mogelijkheid van turboliquidatie: deregulering/vermindering 

administratieve druk voor het bedrijfsleven? 

In 1994 is de Wet inactieve rechtspersonen in werking getreden. Dit is de wet die het mogelijk 

maakt dat lege (d.w.z. inactieve) rechtspersonen worden ontbonden door de Kamer van 

Koophandel (hierna: KvK).
4
 De MvT vermeldt onder het kopje ‘deregulering’ dat het 

wetsvoorstel beoogt de ontbinding van lege rechtspersonen te vergemakkelijken.
5
 Het doel 

van de invoering van de administratieve ontbinding was onder meer het voorkomen van 

misbruik van lege vennootschappen, maar deze doelstelling is sinds het afschaffen van de 

verklaring van geen bezwaar en het invoeren van het doorlopend toezicht achterhaald.
6
 Het 

idee is thans dat het niet meer uitmaakt dat lege rechtspersonen worden gereanimeerd. Wat 

nog wel als motief overeind staat, is het ontlasten van de beheerder van het handelsregister. 

Het geregistreerd staan brengt kosten voor de KvK mee. De voordelen van opschoning zijn: 

het besparen van computerruimte en het verminderen van dossierverzorging.  

                                                 
1
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 Een dag ervoor verscheen op de voorpagina van het Financieele Dagblad, onder de kop ‘Twee groothandelaren 

in plof-bv’s opnieuw op de korrel’, een verhaal geschreven door Vasco van der Boom en Siem Eikelenboom. 
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 Sinds de inwerkingtreding van voornoemde wet kunnen de betrokkenen bij een 

rechtspersoon kiezen voor de ontbinding van de rechtspersoon zonder dat de ontbinding 

gevolgd wordt door een formele vereffening. Deze figuur – die ook bekend staat onder de 

naam turboliquidatie – houdt in dat na de ontbinding geen vereffening volgens de regels van 

Boek 2 BW volgt, waardoor de datum van ontbinding samenvalt met de datum waarop de 

rechtspersoon ophoudt te bestaan.
7
 

De ontbinding zonder formele vereffening vindt plaats ingevolge het vierde lid van art. 

2:19 BW. Dit vierde lid bepaalt het volgende: indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn 

ontbinding geen baten (lees: geen activa) meer heeft, houdt hij alsdan op te bestaan. 

Ik sluit niet uit dat de wetgever in 1994 heeft gedacht: als de KvK lege rechtspersonen 

mag ontbinden, gevolgd door het ophouden te bestaan van de rechtspersoon op het tijdstip van 

zijn ontbinding, waarom kunnen direct betrokkenen bij de rechtspersoon niet hetzelfde doen? 

Indien vereffend wordt in het zicht van ontbinding gevolgd door het direct ophouden te 

bestaan op het tijdstip van ontbinding, vermindert dit eveneens het stuwmeer aan lege 

rechtspersonen dat in verkeerde handen kan komen of door de KvK ontbonden moet worden. 

Dus deze vereffening in het zicht van ontbinding sluit mooi aan bij de motieven die schuil 

gaan achter art. 2:19a BW. 

 

3. Is sprake van ‘stormachtige’ groei van het aantal turboliquidaties? 

Komt turboliquidatie vaker voor dan voorheen? Uit onderzoek van de KvK van afgelopen juni 

blijkt opnieuw dat we hier niet te maken hebben met een randverschijnsel. In 2015 zijn ruim 

24.000 (nl. 24.645) BV’s ontbonden door middel van een AVA-besluit. In ruim 22.000 

daarvan (nl. 22.085) viel de datum van de ontbinding samen met het einde van de 

vennootschap. Het percentage turboliquidaties bij de BV komt daardoor in 2015 uit op 90%. 

Neemt men een langere periode van circa 3,5 jaar (de periode m.i.v. 2013 t/m mei 2016), dan 

is dit percentage gemiddeld 88,3%. Deze percentages zijn in lijn met eerdere schattingen van 

de KvK over het jaar 2012 bij alle rechtspersonen. De KvK schat het percentage 

turboliquidaties in 2012 op 85-90%.
8
 In 2012 zijn 16.323 BV’s door middel van een AVA-

besluit ontbonden. Rekening houdend met de stormachtige groei van het aantal opgerichte 

rechtspersonen, met name van besloten vennootschappen
9
, zal de toename van het aantal 

vrijwillige ontbindingen in absolute zin geen verbazing wekken. Niets nieuws onder de zon. 

 

4. Het liquideren van ondernemingen…. keuze: vóór of na het tijdstip van ontbinding? 

Bij turboliquidatie geschiedt de afwikkeling van de rechtsbetrekkingen van de rechtspersoon, 

ergo de liquidatie van de onderneming, door het bestuur. Dit is doorgaans niet anders dan bij 

de route zoals neergelegd in Boek 2 BW. In geval van ontbinding gevolgd door de 

vereffening volgens de regels van Boek 2 BW – hierna gemakshalve aangeduid met: de 

normaal route – worden de bestuurders doorgaans de vereffenaars van de ontbonden 

rechtspersoon (art. 2:23 lid 1 BW).  

Aan de normaal route kleven vanuit het perspectief van de ondernemer nadelen die 

vermeden worden bij turboliquidatie. De normaal route heeft als nadeel dat die route gepaard 

gaat met administratieve werkzaamheden (soms uitbesteed aan de notaris) die mede vanwege 

                                                 
7
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8
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het bestaan van enkele waarborgen voor onder meer schuldeisers de nodige tijd in beslag 

nemen, (publicatie)kosten en de openbaarmaking van de vereffening meebrengen: 

 
(i) zo moet een rekening en verantwoording (in de praktijk volstaat een balans) en eventueel een plan van 

verdeling worden opgesteld; deze stukken dienen aangekondigd te worden in een nieuwsblad en moeten 

openbaar worden gemaakt door de vereffenaar door middel van deponering van deze stukken bij het 

handelsregister; 

(ii) voor schuldeisers bestaat het verzetrecht tegen de rekening en verantwoording; en 

(iii) indien de formele vereffenaar een tekort voorziet, is hij in beginsel verplicht het faillissement van de 

ontbonden rechtspersoon aan te vragen ingevolge art. 2:23a lid 4 BW. 

 

Deze werkzaamheden, publicatie- en eventuele notariskosten en waarborgen worden 

vermeden bij turboliquidatie. Omdat er geen formele vereffening is, blijven de bepalingen 

over het opstellen, etcetera, van de rekening en verantwoording en het plan van verdeling, 

over het verzetrecht en over de verplichte faillissementsaangifte buiten beeld.  

Indien bestuurders – al dan niet terecht – vrezen voor een actie van de curator vanwege 

bestuurdersaansprakelijkheid is, zo vermoed ik, niet zozeer tijdwinst maar de vrees voor het 

faillissement een belangrijke reden om te kiezen voor turboliquidatie. De impact van de 

verplichting van de formele vereffenaar tot het doen van faillissementsaangifte moet mijns 

inziens niet worden onderschat. Aangezien bestuurders bij het starten van de feitelijke 

vereffening niet altijd kunnen overzien of de vereffening eindigt met een tekort of met een 

surplus, zullen bestuurders op safe spelen en kiezen voor turboliquidatie. 

De – al dan niet terechte – vrees voor het faillissement met de mogelijkheid van 

bestuurdersaansprakelijkheid, ‘de administratieve rompslomp’ en de beslotenheid van de 

feitelijke vereffening, kunnen de populariteit van turboliquidatie naar mijn mening goed 

verklaren. 

 

5. Een vereffening …. met turbosnelheid?  

Is sprake van een vereffening door een feitelijke vereffenaar met turbosnelheid? Deze vraag is 

nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Dat er geen formele vereffenaar is, betekent echter 

nog niet dat er niet vereffend wordt. Er vindt wel degelijk in meerdere of mindere mate een 

vereffening van de boedel – of ruimer geformuleerd: een afwikkeling van de 

rechtsbetrekkingen van de rechtspersoon – plaats door het bestuur. Het afwikkelen van 

uiteenlopende rechtsbetrekkingen kan snel gaan, bijvoorbeeld indien de activiteiten van de 

onderneming al geruime tijd op een laag pitje staan en de laatste contracten op korte termijn 

beëindigd kunnen worden, maar ook langere tijd duren.  

 De duur van de materiële fase van de vereffening
10

 zal bij beide routes naar mijn 

mening dikwijls niet veel verschillen, ervan uitgaande dat de vereffening behoorlijk wordt 

uitgevoerd. Het bestuur hoeft bij turboliquidatie niet naar buiten toe bekend te maken dat de 

rechtspersoon toewerkt naar de ontbinding zonder formele vereffening. Omdat de schuldeiser 

overvallen wordt door het ‘plotselinge’ ophouden te bestaan van zijn wederpartij, heeft het 

woord ‘turbo’ een negatieve connotatie. 

Bij turboliquidatie hebben de betrokkenen meer grip op het zelf bepalen van de datum 

van het einde van de rechtspersoon dan bij een formele vereffening onder leiding van een 

formele vereffenaar, omdat er geen tijd verloren gaat – vandaar het woord: turbo – met het 

doorlopen van de fase van de vereffening, ook wel de nafase genoemd,  waarin de rekening en 

verantwoording moet worden opgesteld, aangekondigd en gepubliceerd. Omdat een eventueel 

beroep op het recht van verzet en een eventuele faillissementsaangifte geen rol spelen, heeft 

het bestuur van een vennootschap in samenspraak met de AVA (zijnde het orgaan dat het 

                                                 
10

 Dit is de fase waarin de vorderingen van de te ontbinden rechtspersoon worden geïnd en de schulden – voor 

zover mogelijk – worden voldaan. 
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ontbindingsbesluit neemt) meer de regie over het bepalen van de einddatum van de 

vennootschap dan bij het volgen van de normaal route. 

 

6. Geen controle KvK? 

Is het voor de gemiddelde bestuurder duidelijk wat onder het begrip ‘baten’ moet worden 

verstaan? Ik vermoed van niet. Ik kan mij voorstellen dat het begrip ‘baten’ door sommige 

bestuurders wordt uitgelegd als ‘inkomsten’ of ‘opbrengsten’. Denk aan de uitdrukking: ‘de 

kosten gaan voor de baat uit’ of aan ‘de staat van baten en lasten’. Indien de onderneming is 

gestaakt, maar er wel enig actief (dus een bate of een mogelijke bate) is, kan de bestuurder per 

ongeluk het hokje ‘geen baten’ aankruisen bij het invullen van KvK-formulier 17A.  

 In mijn bijdrage aan het in voetnoot 2 genoemde Handboek notarieel 

ondernemingsrecht (hierna: handboek) wijs ik op het abusievelijk gebruik van ontbinding 

zonder formele vereffening. Het komt regelmatig voor dat een ontbonden rechtspersoon een 

vordering heeft en dat de bestuurder per ongeluk aangeeft dat de ontbonden rechtspersoon 

geen bate(n) meer heeft waardoor hij het einde van de rechtspersoon opgeeft, terwijl deze ook 

na het tijdstip van de ontbinding aanspraak blijft maken op inning van zijn vordering. In mijn 

bijdrage aan voormeld handboek wijs ik op de handelwijze van de KvK. Zij gaat onder 

omstandigheden over tot inschrijving van een rectificatie-opgaaf.  

Het is mijns inziens niet de taak van de KvK om over te gaan tot toetsing van baten. 

Dit is de taak van de rechter. 

  

7. Activa wellicht weggesluisd 

Turboliquidatie roept – terecht – vraagtekens op, omdat zij tevens gebruikt kan worden als 

‘rookgordijn’, bijvoorbeeld om een aanstaand faillissement en daarmee bepaalde acties van de 

curator, zoals een vordering vanwege bestuurdersaansprakelijkheid, te vermijden. Men kan 

zich afvragen of dit gedrag door de wetgever is voorzien. Wat hiervan zij, uit de parlementaire 

geschiedenis volgt dat er wel degelijk een bate is (en de rechtspersoon dus op grond van art. 

2:19 lid 5 BW in liquidatie voortbestaat) indien de rechtspersoon een vordering heeft op zijn 

bestuurder wegens ‘wanbeleid’. Uit deze passage wordt afgeleid dat een mogelijke vordering 

wegens onbehoorlijk bestuur is aan te merken als een potentiële bate van de rechtspersoon.
11

 

 In opvallend veel door mij in het handboek beschreven zaken vindt toetsing door de 

rechter van turboliquidatie plaats na een civielrechtelijk vonnis of hangende een civiele 

procedure waarin de vennootschap betrokken is als gedaagde. De bestuurder van de 

vennootschap ziet de bui al hangen en probeert de schuldeisers van de vennootschap met de 

toepassing van de ontbinding zonder formele vereffening buiten spel te zetten.
12

  

Een schuldeiser die een procedure start omdat hij geen genoegen neemt met het 

‘plotselinge’ ophouden te bestaan van de rechtspersoon – bijvoorbeeld omdat hij vermoedt dat 

er in het zicht van ontbinding een onrechtmatige selectieve betaling heeft plaatsgevonden – 

moet beslagen ten ijs komen. Het aannemelijk maken van het bestaan van een bate, althans 

van een potentiële bate, kan lastig zijn. Bij een onrechtmatige daad-actie tegen een bestuurder 

moet de schuldeiser aannemelijk maken dat hij wel geheel of deels zou zijn voldaan indien er 

op een juiste wijze zou zijn vereffend. Dit is bij gebrek aan informatie geen sinecure! Soms 

bieden rechters een schuldeiser de helpende hand door een verzwaarde stelplicht op de 

bestuurder van de ontbonden rechtspersoon te leggen. De bestuurder moet in dat geval 
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 Kamerstukken II 1982/83, 17 725, nr. 3 (MvT), p. 69. 
12

 Handboek notarieel ondernemingsrecht, p. 432. Zie ook M.Y. Nethe, Ontbinding en vereffening van 

rechtspersonen, ONR 5, Deventer: Kluwer 2015, p. 139. 
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informatie verstrekken over de omvang en de samenstelling van de activa en de passiva in de 

aanloop naar en ten tijde van de ontbinding.
13

 

De rechtspositie van de schuldeiser kan mijns inziens op een vrij eenvoudige wijze 

verbeterd worden door de eis te stellen dat het bestuur een slotbalans met toelichting moet 

deponeren bij het handelsregister, alvorens de opgaaf aan het handelsregister kan worden 

gedaan van de ontbinding zonder formele vereffening.
14

 

 

8. Is de schuldeiser onbeschermd? 

De schuldeiser is, ook in feite, niet onbeschermd. Hij kan na de toepassing van turboliquidatie 

drie wegen bewandelen: 

 

 Optie 1: hij kan de rechter verzoeken te verklaren dat de rechtspersoon niet is 

opgehouden te bestaan. Dit verzoek dient mijns inziens gebaseerd te worden op art. 

2:19 lid 5 BW en niet op art. 2:23c BW, omdat art. 2:23c BW slechts van toepassing is 

indien er al wel een formele vereffening is geweest; 

 

Het oordeel van het bestuur dat er op het tijdstip van ontbinding geen baten aanwezig zijn, 

kan volgens vaste jurisprudentie ter toetsing worden voorgelegd aan ‘de’ rechter. De rechter 

moet, simpel gezegd, oordelen of er toch nog ‘iets’ te vereffenen valt, ook al blijkt uit het 

handelsregister dat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan. Het handelsregister bepaalt 

niet de werkelijke rechtstoestand van de rechtspersoon. ‘De’ rechter kan zijn de civiele 

rechter, maar ook de belastingrechter, de bestuursrechter of de strafrechter, die geconfronteerd 

wordt met een procespartij die ogenschijnlijk heeft opgehouden te bestaan. 

 

 Optie 2: hij kan de bestuurder aansprakelijk stellen op grond van onrechtmatige daad; 

 Optie 3: hij kan een verzoek tot faillietverklaring doen van de ontbonden 

rechtspersoon.
15

 

 

Ik behandel in bijlage A en B van het handboek in totaal 35 zaken gewezen in de periode 

2005-2015 waarin de schuldeiser bescherming heeft gezocht (met wisselend resultaat). 

 

9. Moet turboliquidatie door de wetgever beperkt worden tot gevallen waarin op het tijdstip 

van ontbinding geen schulden meer bestaan? 

Door een enkele auteur wordt de stelling betrokken dat turboliquidatie slechts mogelijk zou 

moeten zijn indien de rechtspersoon geen schulden heeft.
16

 De suggestie om art. 2:19 lid 4 

BW in die zin te veranderen dat de ontbinding zonder formele vereffening slechts mogelijk is 

indien iedere schuld ontbreekt, spreekt mij niet aan: 

 

 Het bestuur heeft een eigen belang om de negatieve boedel naar behoren af te 

wikkelen. Mocht het bestuur de expertise over de rangregeling missen en/of niet 

naderhand beticht willen worden van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige selectieve 

                                                 
13

 Hof ’s-Gravenhage 6 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BR7085, JOR 2013/217, m.nt. M.Y. Nethe. 

(Bavaho). Zie Handboek notarieel ondernemingsrecht, p. 439 en Bijlage B, p. 478. 
14

 Handboek notarieel ondernemingsrecht, p. 414-415 en in: A-T-D, feestbundel Peter van Schilfgaarde, 

Deventer: Kluwer 2000, p. 334. 
15

 Het meerderheidsstandpunt in de jurisprudentie is dat ook een mogelijke 248-actie van de curator aangemerkt 

wordt als een potentiële bate. Handboek notarieel ondernemingsrecht, p. 438-439 en Bijlage B. 
16

 Het is de centrale stelling van mevrouw Renssen in haar dissertatie over turboliquidatie. S. Renssen, De 

turboliquidatie van de Besloten Vennootschap, deel 131 in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 

Deventer: Wolters Kluwer 2016. Zie onder meer p. 4 en p. 221. Zie ook het FD van 5 september 2016. 
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betaling, dan ligt het voor de hand dat het bestuur juridisch advies inwint, bijvoorbeeld 

bij een advocaat die regelmatig optreedt als curator. 

 Ik voorzie overkill, want wat is er op tegen indien de te ontbinden rechtspersoon 

slechts ‘interne’ schuldeisers heeft? Ik denk dan aan een schuld aan de bestuurder, 

zuster- of een moedermaatschappij.  

 Indien voor de toepassing van art. 2:19 lid 4 BW geen enkele schuld mag bestaan, kan 

dit chicaneus gedrag van zogenaamde schuldeisers in de hand werken: tijdens de 

feitelijke vereffening kunnen zich dubieuze schuldeisers opwerpen die de snelheid uit 

het vereffeningsproces kunnen halen. Als het van belang is dat de ontbinding nog 

plaatsvindt voor het einde van het (boek)jaar zal de feitelijk vereffenaar wellicht ‘dan 

maar bezwijken’ en de dubieuze schuld voldoen. Dit gaat dan ten koste van het bedrag 

dat uitgekeerd kan worden aan de rechthebbenden op het saldo. 

 Tegen het voorstel kan ook worden ingebracht dat het een schijnbescherming oplevert 

voor de schuldeisers, want schulden kunnen eenvoudigweg door de bestuurder worden 

genegeerd of ‘verzwegen’, of er kan ten onrechte beroep worden gedaan op 

verrekening. In dat geval moet de schuldeiser, evenals thans, in actie komen.  

 Het voorstel heeft voorts de trend tegen: turboliquidatie komt volgens vaste 

jurisprudentie in aanmerking als alternatief voor het faillissement. In de Helion-zaak 

van 2015 noemt de Rechtbank Zeeland-West Brabant de toepassing van art. 2:19 lid 4 

BW terwijl er nog schulden zijn ‘een gangbare praktijk.’ Ook de Hoge Raad zet de 

deur op een kleine kier als het gaat om de toepassing van turboliquidatie als alternatief 

voor het faillissement.
17

 Dit standpunt heeft te maken met de 

legeboedelproblematiek.
18

 Curatoren kunnen met succes verzet aantekenen tegen het 

faillissement, als het gaat om een rechtspersoon die op eigen aangifte failliet is 

verklaard, indien sprake is van een boedel die (nagenoeg) geen activa omvat en uit 

grondig onderzoek blijkt dat er geen activa kunnen worden gegenereerd. In het geval 

dat de activiteiten van de rechtspersoon zijn gestaakt, alle contracten beëindigd, geen 

werknemers meer in dienst en er geen baten (te verwachten) zijn, dient volgens de 

Hoge Raad in de Hoeksma q.q./Trade-zaak (het bestuur van) de rechtspersoon ‘dan 

ook de weg van art. 19 BW [turboliquidatie ex art. 2:19 lid 4 BW, MN] te 

bewandelen’ (zie het slot van r.o. 4.7.1). 

 Indien de wetgever ervoor kiest om turboliquidatie slechts toe te staan indien schulden 

ontbreken, zal er een toename ontstaan van het aantal lege BV’s met louter schulden. 

Deze kunnen in handen vallen van fraudeurs, die op hun beurt weer gebruik kunnen 

maken van katvangers. 

 De KvK zal meer rechtspersonen moeten ontbinden op de voet van art. 2:19a BW. 

 

10. Onderzoek van ministeries van Veiligheid & Justitie en Economische Zaken 

Ik vraag mij af of turboliquidatie niet te veel in een kwaad daglicht wordt gesteld, enkel 

omdat fraudeurs menen dat zij het faillissement kunnen vermijden door de afslag van art. 2:19 

lid 4 BW te nemen. Dit is een misvatting. De toepassing van turboliquidatie verijdelt het 

                                                 
17

 HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, NJ 2016/172, m.nt. F.M.J. Verstijlen, JOR 2016/145, m.nt. 
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faillissement niet, omdat ook ontbonden rechtspersonen kunnen failleren, mits aan de 

vereisten van faillietverklaring wordt voldaan.
19

 

 Het onderzoek van de ministeries zou zich naar mijn mening moeten richten op de 

fraudeurs, zonder dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. Het werkelijke probleem bij 

fraudebestrijding schuilt in de beperkte mankracht en middelen bij het OM.
20

 Waarom 

gebruikt het OM niet vaker zijn bevoegdheid de faillietverklaring van een ontbonden 

rechtspersoon te vorderen in het openbaar belang op de voet van art. 1 lid 2 Fw? Indien het 

OM wanbeleid (dus een potentiële bate van de rechtspersoon) constateert en het OM het 

opleggen van een civielrechtelijk bestuursverbod wenselijk acht, moet eerst het faillissement 

worden bewerkstelligd. Voorts is het onduidelijk of het systeem van monitoring van 

rechtspersonen werkt.  

 

Tot slot 

Het bestaan van schulden op het tijdstip van ophouden te bestaan van de rechtspersoon hoeft 

nog niet te duiden op benadeling van schuldeisers van de rechtspersoon. Bestuurders hebben 

dan wel wat uit te leggen. Zij kunnen op vrijwillige basis een slotbalans met toelichting bij het 

handelsregister deponeren. Het voordeel van de reuring rond turboliquidatie is dat de feitelijke 

bestuurders van negatieve boedels zich sneller zullen wenden tot een (juridisch) adviseur om 

zich te vergewissen van de do’s and don’ts. 
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