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 Artikel 1 

 

De coöperatieve vereniging wordt geregeld door de overeenkomsten 

der partijen, door de bepalingen van deze landsverordening, door het 

burgerlijk recht. 

 

 Artikel 2 

 

1. Onder coöperatieve verenigingen worden verstaan verenigingen 

van personen, waarbij de in- en uittreding van Leden is toegelaten, en 

die de bevordering van de stoffelijke belangen der leden ten doel heb-

ben, als door middel van gemeenschappelijke uitoefening van hun nering 

of ambacht, door aanschaffing van hun benodigdheden of het hun ver-

strekken van voorschotten of krediet. 

2. Een vereniging, welke aan deze vereisten voldoet, verliest 

haar karakter niet, indien de statuten haar veroorloven haar werkkring 

ook tot derden uit te strekken. 

 

 Artikel 3 

 

De naam van de vereniging moet de aanwijzing bevatten van haar 

doel en daarin moet het woord "coöperatief" voorkomen. 

 

 Artikel 4 

 

1. De akte van oprichting van de coöperatieve vereniging en die, 

waarbij verandering wordt gebracht in haar statuten of haar duur wordt 

verlengd, worden notarieel verleden. 

2. Die akten of een ontwerp daarvan behoeven goedkeuring van de 

Gouverneur. 

3. De goedkeuring wordt alleen geweigerd op gronden ontleend aan 

het algemeen belang of aan wettelijke regelingen. 

4. De weigering wordt met redenen omkleed. 

 

 Artikel 5 

 

1. De bestuurders zijn verplicht de akte van oprichting in haar 

geheel, mitsgaders de goedkeuring van de Gouverneur, te doen inschrij-

ven ter griffie van het gerecht in eerste aanleg in de daartoe bestem-

de registers en die stukken op hun kosten openbaar te maken in het 

blad, waarin van overheidswege de officiële berichten worden ge-

plaatst. 

2. Deze bepalingen gelden ook ten aanzien van akten, waarbij ver-

andering wordt gebracht in de statuten der vereniging of haar duur 

wordt verlengd. 
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3. Indien de rechter in eerste aanleg op een daartoe tot hem ge-

richt met redenen omkleed verzoekschrift verklaart., dat de kosten van 

de notariële akte, waarbij zij wordt opgericht of haar statuten worden 

gewijzigd, voor de coöperatieve vereniging te bezwarend zijn, verleent 

de door de rechter aan te wijzen notaris zijn diensten kosteloos. 

4. Indien de rechter de in het derde lid bedoelde verklaring 

heeft gegeven, komen de kosten van de in het eerste en tweede lid be-

doelde formaliteiten ten laste van ‘s Lands kas. 

5. Ieder kan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde regis-

ters kosteloos inzien en daarvan voor zijn rekening uittreksels beko-

men. 

 

 Artikel 6 

 

1. Alvorens de akte van oprichting van een coöperatieve vereni-

ging en die, waarbij verandering wordt gebracht in haar statuten of 

haar duur wordt verlengd, benevens de daarop verkregen goedkeuring van 

de Gouverneur, op de wijze voorgeschreven in artikel 5 zijn ingeschre-

ven en openbaar gemaakt, geldt een en ander tegen derden niet. Zolang 

de akte van oprichting en de daarop verkregen goedkeuring niet is in-

geschreven of niet is openbaar gemaakt, zijn de bestuurders persoon-

lijk en ieder voor het geheel verantwoordelijk voor de handelingen, 

ten name van de vereniging door hen of op hun last verricht. 

2. Eerst na inschrijving en openbaarmaking van de akte van op-

richting en van de daarop verkregen goedkeuring van de Gouverneur, 

treedt de vereniging als rechtspersoon op. 

3. In geval van verschil tussen het ingeschrevene en het in arti-

kel 5 bedoelde blad bekend gemaakte, geldt tegen derden alleen het 

laatste. 

 

 Artikel 7 

 

De akte van oprichting moet bevatten: 

a. de naam van de vereniging, in overeenstemming met artikel 3, en de 

plaats waar zij gevestigd is; 

b. een voldoende aanwijzing van naam, woonplaats en beroep van de op-

richters; 

c. de bepaling in welke mate elk van de leden persoonlijk als borg 

aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vereniging; 

d. de regeling van het bestuur van de vereniging en van het toezicht 

op zijn handelingen; 

e. de tijd waarvoor de vereniging is aangegaan, welke echter in geen 

geval langer mag zijn dan dertig jaren, behoudens haar verlenging 

telkenmale na verloop van die tijd; 

f. de dag van aanvang van het dienstjaar;  

g. de voorwaarden van in- en uittreding van de leden. 

 

 Artikel 8 

 

Voor zover bij de statuten niet anders is bepaald:  

a. wordt het bestuur uit de leden gekozen;  

b. is het lidmaatschap persoonlijk. 
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 Artikel 9 

 

1. Het bestuur en de commissarissen, zo zij er zijn, worden door 

de leden gekozen. 

2. Hun last is te allen tijde herroepelijk, ook indien zij voor 

een bepaalde tijd zijn aangesteld. 

3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rech-

te. 

4. Afwijking bij de statuten van dit artikel is niet geoorloofd. 

Niettemin kan bij de statuten worden bepaald, dat het bestuur onder 

zijn verantwoordelijkheid de vertegenwoordiging van de vereniging, 

voor zoveel het dagelijks beheer betreft, aan een of meer van zijn le-

den dan wel aan een ander persoon of andere personen kan opdragen. 

 

 Artikel 10 

 

1. Op schriftelijk verzoek van minstens een vijfde van de leden 

is het bestuur tot bijeenroeping van een algemene vergadering ver-

plicht, uiterlijk te houden veertien dagen na de bijeenroeping. 

2. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 

gegeven, kunnen zijzelf tot die bijeenroeping overgaan. 

3. De bevoegdheid, bij het tweede lid van dit artikel toegekend, 

kan niet worden beperkt bij de statuten. 

 

 Artikel 11 

 

1. In het kantoor van de vereniging, ter plaatse van haar vesti-

ging, wordt een door de rechter in eerste aanleg vooraf gekanttekend 

en gewaarmerkt en ongezegeld register gehouden, behelzende: 

a. de statuten van de vereniging; 

b. een voldoende aanwijzing van de naam van de leden, bestuurders en 

commissarissen, zo die er zijn; 

c. het tijdstip van de toetreding tot en de uittreding of ontzetting 

uit het lidmaatschap van de vereniging; 

d. de aanwijzing, voor elders wonende leden, van een gekozen woon-

plaats in Aruba. Bij gebreke van zodanige aanwijzing, worden zij 

ten opzichte van derden geacht woonplaats te hebben gekozen ten 

kantore van de vereniging. 

2. Dit register wordt dagelijks bijgehouden. 

3. Ieder heeft, gedurende de tijd, dat het kantoor geopend is, 

recht op kosteloze inzage van het register en kan daarvan voor zijn 

rekening afschrift of uittreksel bekomen. 

 

 Artikel 12 

 

1. De toetreding tot de vereniging wordt ten aanzien van de leden 

en van derden alleen bewezen door de gedagtekende ondertekening van 

het in artikel 11 bedoelde register van de vereniging, of door een in 

afschrift aan dat register gehechte akte, verleden voor een notaris. 

2. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de oprichters. 

3. De akte en het afschrift zijn vrij van zegelrecht. 

 

 Artikel 13 
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1. De opzegging van het lidmaatschap wordt ten aanzien van de le-

den en van derden alleen bewezen door de inschrijving van een daartoe 

strekkende verklaring op de kant van het in artikel 11 bedoelde regis-

ter naast de naam van het uittredende lid of door een in afschrift aan 

dat register gehechte akte, verleden voor een notaris. 

2. De inschrijving wordt gedagtekend en door het uittredend lid 

en het bestuur ondertekend. 

3. De akte en het afschrift zijn vrij van zegelrecht. 

 

 Artikel 14 

 

1. Bij weigering van het bestuur om tot de in artikel 13 bedoelde 

inschrijving mede te werken, wordt de verklaring afgelegd ter griffie 

van het gerecht in eerste aanleg. 

2. De griffier maakt daarvan een proces-verbaal op, dat de gedane 

opzegging dan evenzeer bewijst als de inschrijving, bij artikel 13 be-

doeld en dat voor een ieder ter inzage wordt gelegd. 

3. Binnen 24 uren na het opmaken van dit proces-verbaal zendt de 

griffier daarvan bij aangetekende brief afschrift aan het bestuur. 

4. Het bestuur is verplicht het afschrift vast te hechten aan en 

daarvan tevens onmiddellijk aantekening te houden in het bij artikel 

11 bedoelde register. 

5. Het proces-verbaal en het afschrift zijn vrij van zegelrecht. 

 

 Artikel 15 

 

Ontzetting van het lidmaatschap, in de gevallen en op de wijze 

bij de statuten bepaald, heeft geen gevolg vóór haar inschrijving in 

het bij artikel 11 bedoelde register, met inachtneming van het onder c 

van het eerste lid van dat artikel bepaalde. 

 

 Artikel 16 

 

1. Het bestuur doet op een algemene vergadering binnen de eerste 

zes maanden na afloop van het dienstjaar rekening en verantwoording, 

onder overlegging van de nodige bescheiden. 

2. Na afloop van die tijd kan ieder lid de aflegging der rekening 

en verantwoording onder overlegging van de nodige bescheiden van het 

bestuur in rechte vorderen. 

3. De rekening en verantwoording wordt door het bestuur binnen 

een maand na haar goedkeuring nedergelegd ter griffie van het gerecht 

in eerste aanleg. 

4. Ieder kan daarvan kosteloos inzage en voor zijn rekening af-

schrift bekomen. 

5. Ontheffing van de bij dit artikel aan het bestuur opgelegde 

verplichtingen is niet geoorloofd. 

6. De rekening en verantwoording, voorzien van het bewijs der 

goedkeuring, is vrij van zegelrecht. 

 

 Artikel 17 

 

1. De afwijking van de goedgekeurde statuten geeft aan het open-

baar ministerie de bevoegdheid om van de burgerlijke rechter de ont-

binding van de coöperatieve vereniging te vorderen. 



 ************************* 

AB 1987 no. GT 8 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 17 februari 2016 

 ************************* 

====================================================================== 

 

 
 5 

2. De rechter zal geen beslissing nemen, dan na verhoor of be-

hoorlijke oproeping van de vereniging. 

3. De rechter, de ontbinding uitsprekende, kan daarbij de be-

voegdheid tot het verrichten van burgerlijke handelingen bij voorraad 

ontzeggen. 

4. De vereffening van de zaken geschiedt op de wijzen en met in-

achtneming van de vormen omtrent onbeheerde nalatenschappen vastge-

steld. 

 

 Artikel 18 

 

Behalve door de ontbinding, bedoeld in artikel 17, eindigt de 

vereniging: 

a. door het verstrijken van de tijd, voor welke zij i's aangegaan; 

b. door haar ontbinding krachtens besluit van de algemene vergade-

ring; 

c. door haar verklaring in staat van faillissement. 

 

 Artikel 19 

 

1. De leden kunnen door de schuldeisers alleen worden aangespro-

ken, indien en voor zover bij de gerechtelijke of buitengerechtelijke 

vereffening van de boedel van de vereniging blijkt, dat haar goederen 

ontoereikend zijn ter voldoening aan haar verbintenissen. 

2. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot allen, die tijdens de 

eerste daad van vervolging tegen de vereniging, waaronder mede te ver-

staan is de aanvraag tot faillietverklaring, leden waren of in het 

dienstjaar daaraan voorafgaande hebben opgehouden leden te zijn. 

 

 Artikel 20 

 

1. In geval van ontbinding door de rechter krachtens artikel 17, 

zomede in de gevallen bij artikel 18 voorzien, wordt de vereniging ge-

acht te blijven bestaan alleen voor zover als tot haar vereffening no-

dig is. 

2. Met de vereffening is in de gevallen, bedoeld bij onder a en b 

van artikel 18, tenzij de statuten anders bepalen, het bestuur belast. 

 

 Artikel 21 

 

1. Met geldboete van de eerste categorie worden gestraft de be-

stuurders: 

a. indien zij niet dagelijks het bij artikel 11 bedoelde register 

bijhouden of weigerachting zijn kosteloos inzage te geven van dat 

register of daarvan tegen betaling afschrift of uittreksel te ge-

ven; 

b. indien zij de rekening en verantwoording niet binnen het bij het 

derde lid van artikel 16 bepaalde tijdstip ter griffie van het ge-

recht in eerste aanleg, hebben nedergelegd. 

2. De feiten bij deze landsverordening strafbaar gesteld, worden 

beschouwd als overtredingen. 
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 Artikel 22 

 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 

op coöperatieve verenigingen. 

 


