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Intitulé

Citeertitel
Vindplaats
Wijzigingen

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uit
voering van artikel 7, vierde lid, van de Landsverordening op stichtingen
: Landsbesluit stichtingenregister
: AB 1991 no. GT 6
: AB 2000 no. 98 / AB 2008 no. 76

======================================================================
Artikel 1
1.

2.

Bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba wordt het beheer
over het in artikel 7 van de Landsverordening op stichtingen
bedoelde openbare register met inachtneming van de daaromtrent
door de Kamer vast te stellen regels gevoerd door haar secretaris.
De secretaris beheert de gelden die de Kamer van Koophandel en
Nijverheid Aruba op grond van de artikelen 7 en 9 van dit
landsbesluit ontvangt. Hij is deswege aan de Kamer rekening en
verantwoording verschuldigd.
Artikel 2

1.

2.

3.

4.

5.

De aanvragen tot inschrijving overeenkomstig artikel 7, eerste
lid, van de hiervoor genoemde landsverordening behoren aan de
beheerder van het register op daartoe bestemde formulieren te
worden ingezonden.
De modellen van deze formulieren worden, met inachtneming van het
van het gestelde in artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening
op stichtingen, door de beheerder van het register vastgesteld.
De
aanvragen
tot
inschrijving
van
een
stichting
of
een
statutenwijziging van een ingeschreven stichting moeten vergezeld
gaan van het volgens artikel 7 van de genoemde landsverordening te
deponeren exemplaar van de statuten, ondertekend door alle
bestuursleden, onderscheidenlijk van de wijzigingen in de statuten
of de gewijzigde statuten, ondertekend door alle bestuursleden die
voor het besluit tot statutenwijziging hebben gestemd.
De
aanvragen
tot
inschrijving
van
rechterlijke
uitspraken
ingevolge artikel 21 van de landsverordening geschieden bij brief
van de griffier en gaan vergezeld van een afschrift van die
uitspraken.
De aanvragen tot inschrijving van de ontbinding van een stichting
op grond van artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van de
landsverordening geschieden bij brief van de curator, vermeldende
de oorzaak en de datum van het intreden van de staat van
insolventie.
Artikel 3

Formulieren als bedoeld in artikel 2, worden
kosteloos verkrijgbaar gesteld bij het register.

Artikel 4

voor

belanghebbenden
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Terstond na de ontvangst worden de in artikel 2 bedoelde stukken door
of namens de beheerder van het register gewaarmerkt en voorzien van
een
doorlopend
dossiernummer
of,
indien
de
stichting
reeds
ingeschreven is, van het op haar betrekking hebbende dossiernummer.
Onmiddellijk daarna vindt de inschrijving plaats.
Artikel 5
1.

2.

3.

De inschrijvingen en deponeringen geschieden door plaatsing van de
in artikel 2 bedoelde stukken in het voor elke stichting
afzonderlijk aan te houden dossier, dragende het in artikel 4
aangeduide dossiernummer.
Van de inschrijving en deponering wordt door of namens de
beheerder van het register op de aanvraag een gedagtekende en
ondertekende verklaring gesteld.
Van elke inschrijving wordt aan het bestuur van de stichting een
bewijs toegezonden. Bovendien wordt bij inschrijving van een
rechterlijke
uitspraak
ingevolge
artikel
21
van
de
landsverordening een bewijs toegezonden aan de griffier en aan
degene die de uitspraak heeft gevraagd, en bij inschrijving van de
ontbinding van een stichting op grond van artikel 14, eerste lid,
onderdeel b, van de landsverordening aan de curator.
Artikel 6

1.
2.

3.

Van elke stichting worden de naam, de plaats van vestiging en het
dossiernummer geregistreerd.
Eveneens worden van elke oprichter en van elke bestuurder van een
ingeschreven stichting de naam, de voornamen en de woonplaats
geregistreerd,
alsmede
de
dossiernummers
van
de
betrokken
stichtingen.
De registratie geschiedt op alfabetisch-lexicografische volgorde;
die van de stichtingen op de naam van de stichting en die van de
oprichters en de bestuurders op hun naam.
Artikel 7

1.

2.
3.

4.

Voor de inschrijving van een stichting is een bedrag van Afl. 80,en voor die van een statutenwijziging een bedrag van Afl. 40,verschuldigd, te voldoen aan de beheerder.
Zolang het verschuldigde bedrag niet is voldaan, vindt geen
inschrijving plaats.
De Kamer van Koophandel kan de bedragen, genoemd in het eerste
lid, verhogen, mits de verhoging procentueel niet meer bedraagt
dan de stijging van de door he Centraal Bureau Statistiek voor een
jaar
berekende
kosten
van
levensonderhoud
voor
de
totale
bevolking.
Een stijging als bedoeld in het derde lid, wordt bekend gemaakt in
de Landscourant van Aruba en in ten minste twee in Aruba
verschijnende dagbladen.

Artikel 8
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Het register is voor een ieder kosteloos ter inzage op de dagen en
uren door de beheerder te bepalen.
Artikel 9
1.

2.

3.
4.
5.

Een ieder kan door of namens de beheerder van het register
gewaarmerkte afschriften van of uittreksels uit hetgeen in het
register is ingeschreven verkrijgen.
Voor het verkrijgen van afschriften is een vergoeding verschuldigd
van Afl. 1,- per bladzijde met een minimum van Afl. 3,- en voor
het verkrijgen van uittreksels is een vergoeding verschuldigd van
Afl. 15,- per uittreksel.
Afschriften kunnen ook in de vorm van fotocopieën worden
verstrekt.
Schriftelijke mededeling, dat een stichting al dan niet is ingeschreven, wordt verstrekt tegen vergoeding van Afl. 1,-.
Vergoedingen voor het verkrijgen van afschriften en uittreksels,
alsmede de in het vierde lid bedoelde schriftelijke mededelingen
worden betaald aan de beheerder.
Artikel 10

1.

2.

Wijzigingen, aanvullingen of doorhalingen worden in de dossiers
aangebracht op zodanige wijze, dat de bestaande tekst leesbaar
blijft.
Indien een opgaaf of een exemplaar van de statuten door een nieuw
exemplaar wordt vervangen, wordt dit met rode inkt op het
vervallen exemplaar aangetekend.
Artikel 11

Dit
landsbesluit
stichtingenregister.

kan

worden

aangehaald

als

Landsbesluit

