Bijlage 5: Ontbinding SWOI (Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië)
1.

Ontbinding met vereffeningsprocedure

Indien de stichting wordt ontbonden, zal er een vereffening van het vermogen moeten
plaatsvinden indien de stichting ten tijde van de ontbinding activa heeft. Dit houdt in dat een
rekening en verantwoording moet worden opgesteld, waaruit de omvang en samenstelling van
het overschot blijkt. Tevens moet er aangegeven worden aan wie het batig saldo na
vereffening wordt uitgekeerd.
Deze rekening en verantwoording moet vervolgens worden gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel gedurende twee maanden. Van deze deponering moet aankondiging worden
gedaan in een landelijk dagblad, opdat schuldeisers en andere belanghebbenden in de
gelegenheid zijn verzet in te stellen tegen de voorgenomen vereffening. Pas na afloop van
deze deponeringsperiode van twee maanden kan, vooropgesteld dat er geen verzet is
aangetekend, het resterende vermogen worden uitgekeerd zoals is besloten.
Vervolgens kan de stichting worden uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel.
2.

Ontbinding lege stichting (snelle procedure)

Er hoeft geen vereffeningsprocedure te worden gevolgd indien de stichting op het moment dat
het besluit tot ontbinding wordt genomen al geen enkele activa meer heeft. Er is dan namelijk
niets te vereffenen. Het besluit tot ontbinding leidt in dat geval direct tot het einde van de
stichting. Van de ontbinding en het einde kan in één keer opgave worden gedaan aan de
Kamer van Koophandel.
Deze snelle procedure wordt ook wel aangeduid als “turboliquidatie”. Er moet dan echter wel
vaststaan dat de stichting daadwerkelijk geen baten meer heeft ten tijde van de ontbinding en
ook geen vooruitzicht meer heeft op nog te ontvangen baten. Ieder actief, hoe gering ook, is
een bate.

3.

Fiscaliteit

Kan vereffening/leegmaken plaatsvinden zonder fiscale gevolgen? Die vraag wordt in dit
memo niet behandeld maar dient in het vervolg van het traject wel te worden beantwoord.

>>>>>>>>>>>>>

Ontbinding SWOI
AS 30-07-2015

Pagina 1 van 1

