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Ontbinding van een BV 

De aandeelhouders mogen op zich gewoon besluiten tot ontbinding van de BV. In de 

statuten staat veelal vermeld op welke manier dat moet gebeuren. 

Nadat het besluit is genomen is de vennootschap direct ontbonden. Het bestuur 

hoeft daarbij in wezen niets te doen. De BV verkeert dan in liquidatie.  Deze nieuwe 

toestand moet ook worden ingeschreven in het handelsregister. 

Vereffening van een BV 

Vanaf dat moment krijgt de bestuurder een andere pet, namelijk die 

van vereffenaar. De vereffenaar is belast met de vereffening van het vermogen van 

de ontbonden BV. 

De vereffenaar moet vervolgens inventariseren welke baten en schulden er zijn. 

Daarna dient hij de activa (ofwel baten) te gelde te maken. Uit het saldo dat wordt 

gerealiseerd dienen allereerst de schulden te worden betaald. Zodra het vermogen 

is uitgekeerd en er dus geen activa meer zijn, houdt de vennootschap op te bestaan 

en kan worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Als er meer baten dan schulden aanwezig zijn is er geen probleem; er blijft dan geld 

over. Dat saldo kan worden uitgekeerd zoals in de statuten staat vermeld. Meestal 

aan de aandeelhouders. 

Als de schulden precies gelijk zijn aan de baten is er ook niets aan de hand; na 

betaling van de schulden is het geld op en houdt de BV ook weer direct op te 

bestaan. 

Meer schulden dan baten 

Zijn er meer schulden dan uit de baten kunnen worden voldaan? Dan is de 

vereffenaar verplicht aangifte van faillissement te doen. Doet hij dit niet dan loopt 

hij de kans aansprakelijk te zijn. 

Hij zal naar de rechtbank moeten om aangifte te doen. 

Akkoord schuldeisers 

Het faillissement kan alleen achterwege blijven wanneer er met de schuldeisers 

overeenstemming wordt bereikt.  Zo’n ‘schuldeisersakkoord’ komt in de praktijk 

vaak voor. Schuldeisers wordt een percentage van de vordering geboden tegen 

verlening van kwijting van het meerdere. Voor de meeste gewone crediteuren is dit 

het maximaal haalbare omdat hun vooruitzichten bij faillissement slecht zijn. Het 

onderzoeken van deze mogelijkheid is dan ook veelal zinvol. 

Als dit is gelukt, houdt de BV eveneens op te bestaan en kan deze worden 

uitgeschreven uit het handelsregister. 


