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Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

  

 1. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechts-

persoon die als zodanig is opgericht of gevormd overeenkomstig de be-

palingen van deze landsverordening.  

 2. De vennootschap heeft een in aandelen verdeeld kapitaal. De 

bewijzen van aandeel worden op naam gesteld. De afgifte geschiedt niet 

eerder dan nadat de identiteit van de persoon op wiens naam de bewij-

zen van aandeel worden gesteld, is vastgesteld en deze identiteit is 

geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit 

betrouwbare en onafhankelijke bron. 

 3. De vennootschap staat wat het vermogensrecht betreft, met een 

natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet anders voortvloeit. 

 4. Aandeelhouders, bestuurders en andere functionarissen van de 

vennootschap zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de 

vennootschap en zijn niet gehouden in de verliezen van de vennootschap 

bij te dragen, tenzij uit de wet anders voortvloeit.  

 

Artikel 2 

 

 1. Een vennootschap en degenen die krachtens de wet, de statuten 

en het reglement als bedoeld in artikel 3, tweede lid, bij haar orga-

nisatie zijn betrokken, zijn verplicht zich als zodanig jegens elkaar 

te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevor-

derd. 

 2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglement of 

besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de ge-

geven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar zou zijn. 

 

Artikel 3 

 

 1. Van de bepalingen van deze landsverordening kan slechts worden 

afgeweken voor zover dat uit deze landsverordening blijkt.  

 2. Met uitzondering van artikel 13, derde lid, en artikel 55, 

eerste en tweede lid, kan al hetgeen ingevolge deze landsverordening 

kan of dient te worden opgenomen in statuten, ook worden opgenomen in 

een reglement, mits dit reglement is opgenomen in of is aangehecht aan 

een notariële akte, dan wel is gedeponeerd bij het handelsregister. 

 3. Bij strijd tussen bepalingen van de statuten en bepalingen van 
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een reglement, prevaleren de bepalingen van de statuten. 

 

Artikel 4 

 

 1. De naam van de vennootschap wordt gesteld in Latijnse letter-

tekens en begint dan wel eindigt met de woorden vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort 

tot VBA of V.B.A. In het internationale verkeer mag zij zich ook be-

dienen van de aanduidingen Limited Liability Company dan wel Sociedad 

Responsabilidad Limitada, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort 

tot LLC of L.L.C., respectievelijk SRL of S.R.L.  

 2. De naam van de vennootschap mag geen verwarring veroorzaken 

bij het publiek doordat de naam gelijk is aan of te sterke gelijkenis 

vertoont met een reeds eerder in het handelsregister ingeschreven naam 

van een andere vennootschap of onderneming, dan wel niet verenigbaar 

is met het doel van de vennootschap. 

 3. Uit alle schriftelijke stukken en aankondigingen, waarin de 

vennootschap partij is of die van haar uitgaan, met uitzondering van 

uitingen per telegram, e-mail en reclames, moeten de volledige naam 

van de vennootschap, haar statutaire zetel en haar nummer van in-

schrijving in het handelsregister duidelijk blijken. 

 4. Indien in de stukken, genoemd in het derde lid, melding wordt 

gemaakt van het kapitaal van de vennootschap, wordt in elk geval ver-

meld welk bedrag is geplaatst en hoeveel van het geplaatste bedrag is 

gestort. 

 

Artikel 5 

 

 1. Het doel van de vennootschap kan algemeen luiden, dan wel wor-

den beperkt tot een specifieke economische werkzaamheid.  

 2. Het doel noch de werkzaamheid van de vennootschap mag in 

strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. 

 

Artikel 6 

 

 1. Een door de vennootschap verrichte rechtshandeling is vernie-

tigbaar indien daardoor het doel werd overschreden en de wederpartij 

dat wist of zonder eigen onderzoek moest weten, tenzij de statuten een 

beroep op doeloverschrijding uitsluiten. Slechts de vennootschap kan 

een beroep op deze grond tot vernietiging doen.  

 2. Vernietiging wegens doeloverschrijding is niet mogelijk indien 

de algemene vergadering van aandeelhouders uitdrukkelijk met de 

rechtshandeling heeft ingestemd of deze nadien uitdrukkelijk heeft be-

vestigd.  

 3. Van een regeling als bedoeld in het eerste lid, waarbij een 

beroep op doeloverschrijding wordt uitgesloten, alsmede van de intrek-

king daarvan, wordt opgaaf gedaan aan het handelsregister.  

 

Artikel 7 

 

 Het boekjaar van een vennootschap is het kalenderjaar, tenzij in 

de statuten een ander boekjaar is aangewezen. 
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Artikel 8 

 

 Waar in deze landsverordening wordt gesproken van notaris of van 

een notariële akte, wordt daaronder verstaan een in Aruba gevestigde 

notaris respectievelijk een akte verleden door of ten overstaan van 

een zodanige notaris. 

 

Artikel 9 

 

 Voor de toepassing van deze landsverordening wordt met een 

schriftelijke uiting gelijkgesteld een per exploot, telegram, telex, 

telefax, e-mail of een ander tekst overbrengend communicatiemiddel ge-

dane uiting, tenzij uit deze landsverordening anders voortvloeit. 

 

Artikel 10 

 

 1. Het Gerecht in eerste aanleg in Aruba neemt in eerste aanleg 

kennis van alle rechtsvorderingen en verzoekschriften die krachtens 

deze landsverordening worden ingesteld respectievelijk ingediend, als-

mede van geschillen omtrent de interpretatie of de naleving van de 

statuten of reglementen van de vennootschap en van alle rechtsgedingen 

tussen een bestuurder of commissaris en de vennootschap. 

 2. Ten aanzien van alle of bepaalde geschillen tussen degenen be-

doeld in artikel 2, kunnen de statuten voorzien in beslechting door 

arbitrage.  

 

Artikel 11 

 

 1. Als orgaan bedoeld in deze landsverordening worden aangemerkt: 

a. een aandeelhouder of vergadering van aandeelhouders, of  

b. een persoon of een vergadering van personen die in een hoedanigheid 

zijn benoemd door een daartoe bevoegde aandeelhouder of vergadering 

van aandeelhouders, aan wie bij of krachtens deze landsverordening, 

de statuten of een reglement als bedoeld in artikel 3, tweede lid, 

bevoegdheid tot het nemen van enig besluit toekomt. 

 2. Voor de toepassing van de artikelen 16 en 17 worden ook ande-

ren aan wie bij of krachtens statuten of reglement als bedoeld in ar-

tikel 3, tweede lid, bevoegdheid tot het nemen van enig besluit toe-

komt, met betrekking tot die bevoegdheid als orgaan aangemerkt.  

 

Artikel 12 

 

 1. De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij 

notariële akte, voor het verlijden waarvan is vereist een verklaring 

van de minister van Justitie dat hem van geen bezwaren is gebleken.  

 2. De vennootschap ontstaat niet als aan de vereisten, bedoeld in 

het eerste lid, niet is voldaan. Het ontbreken van authenticiteit aan 

een door een notaris verleden akte verhindert het ontstaan van de 

rechtspersoon niet. 

 3. Tenzij de statuten anders bepalen, wordt de vennootschap opge-

richt voor onbepaalde tijd. 

 4. Ter verkrijging van een verklaring van geen bezwaar wordt een 

ontwerp van de akte van oprichting aan de minister van Justitie gezon-

den. De verklaring van geen bezwaar wordt slechts geweigerd indien 
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vanwege de voornemens of de antecedenten van de personen die het be-

leid van de vennootschap zullen bepalen of mede bepalen, gevaar be-

staat dat de vennootschap zal worden gebruikt voor ongeoorloofde doel-

einden of dat haar werkzaamheid zal leiden tot benadeling van haar 

schuldeisers. Bij weigering van de verklaring van geen bezwaar wordt 

de reden daarvan aan de verzoeker meegedeeld. 

 5. Vernietiging van de rechtshandeling waardoor een vennootschap 

is ontstaan, tast haar bestaan niet aan. Het vervallen van de deelne-

ming van een of meer oprichters heeft op zichzelf geen invloed op de 

rechtsgeldigheid van de deelneming van de overblijvende oprichters.  

 6. Is ten name van een niet bestaande vennootschap een vermogen 

gevormd, dan benoemt de rechter op verzoek van een belanghebbende of 

het openbaar ministerie een of meer vereffenaars. Artikel 109 is van 

overeenkomstige toepassing.  

 7. Het in het zesde lid bedoelde vermogen wordt vereffend als het 

vermogen van een ontbonden vennootschap. Degenen die zijn opgetreden 

als bestuurder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een bij de vereffe-

ning blijkend tekort indien zij wisten of behoorden te weten dat zij 

handelden voor een niet-bestaande rechtspersoon. 

 8. De rechter kan desverzocht toestaan dat het vermogen niet 

wordt vereffend, maar dat het wordt ingebracht in een rechtspersoon 

die ter opvolging in het vermogen is of zal worden opgericht. 

 

Artikel 13 

 

 1. De akte van oprichting kan worden verleden in elke taal die de 

notaris verstaat. Is de taal een andere dan het Nederlands, Papiamento 

of Engels, dan wordt aan de akte een door een beëdigd vertaler onder-

tekende vertaling daarvan in het Nederlands of het Papiamento gehecht. 

 2. De akte van oprichting bevat in elk geval: 

a. de statuten van de vennootschap;  

b. de naam, geboorteplaats en -datum en het adres van de oprichter(s); 

c. de naam en het adres van de eerste wettelijk vertegenwoordiger, in-

dien van toepassing; 

d. de naam en het adres van de eerste bestuurder(s); 

e. de aantallen en de soorten van de bij de oprichting geplaatste aan-

delen alsmede de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, woon-

plaats en het adres van de natuurlijke personen dan wel de rechts-

vorm, naam, woonplaats en het adres van de rechtspersonen die de 

aandelen hebben genomen en het daarop gestorte bedrag. 

 3. De statuten vermelden de naam, de zetel en het doel van de 

vennootschap. De zetel van de vennootschap is gelegen in Aruba. 

 4. De akte van oprichting wordt getekend door iedere oprichter en 

door ieder die blijkens de akte een of meer aandelen neemt. Een vol-

macht tot ondertekening van de akte van oprichting wordt schriftelijk 

verleend. 

 

Artikel 14 

 

 1. De notaris ten overstaan van wie de akte van oprichting is 

verleden, draagt zorg dat de stukken en de gegevens waarvan enige wet-

telijke bepaling deponering dan wel inschrijving voorschrijft, zo 

spoedig mogelijk na oprichting ter deponering en inschrijving worden 

aangeboden ten kantore van het handelsregister, en voorts dat zo spoe-
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dig mogelijk in de Landscourant van Aruba mededeling wordt gedaan van 

de oprichting van de vennootschap. 

 2. De vennootschap kan tegen een wederpartij die daarvan onkundig 

was, niet de onjuistheid of de onvolledigheid van de in het handelsre-

gister opgenomen gegevens inroepen. Op het ontbreken, de onvolledig-

heid of de onjuistheid van gegevens, die volgens enige wettelijke be-

paling openbaar dienen te worden gemaakt, kan jegens derden die hier-

van onkundig waren, geen beroep worden gedaan.  

 3. Een beperking of uitsluiting van de vertegenwoordigingsbe-

voegdheid van het bestuur of een bestuurder kan slechts aan derden die 

daarvan onkundig waren, worden tegengeworpen indien de beperking of 

uitsluiting van de bevoegdheid ten tijde van het verrichten van de 

rechtshandeling op de volgens de wet voorgeschreven wijzen was open-

baar gemaakt.  

 

Artikel 15 

 

 1. Een stem is nietig in de gevallen waarin een eenzijdige 

rechtshandeling nietig is; een stem kan niet worden vernietigd. De 

uitoefening van het stemrecht van een handelingsonbekwame aandeelhou-

der komt toe aan zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

 2. Tenzij de statuten anders bepalen, is het in de vergadering 

van een orgaan van de vennootschap uitgesproken oordeel van de voor-

zitter omtrent de uitslag van een stemming beslissend. Hetzelfde geldt 

voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over 

een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 3. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 

voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 

plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oor-

spronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ver-

vallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 

Artikel 16 

 

 1. Een besluit van een orgaan van de vennootschap, dat in strijd 

is met de wet of de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders 

voortvloeit.  

 2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen in afwijking van 

een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling 

van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft 

genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de 

ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de 

bekrachtiging. 

 3. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelij-

ke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het be-

sluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht. 

 

Artikel 17 

 

 1. Een besluit van een orgaan van de vennootschap is, onvermin-

derd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging 

bepaalde, vernietigbaar: 

a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot 
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stand komen van besluiten regelen;  

b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2 

wordt geëist; 

c. wegens strijd met een reglement.  

 2. Tot de bepalingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, 

behoren niet die welke de voorschriften bevatten als bedoeld in arti-

kel 16, tweede lid. 

 3. Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechter: 

a. op een vordering tegen de rechtspersoon van iemand die een redelijk 

belang heeft bij de naleving van de verplichting die niet is nage-

komen, of  

b. op vordering van de rechtspersoon zelf, ingesteld krachtens be-

stuursbesluit tegen degene die door de rechter is aangewezen op een 

daartoe gedaan verzoek van de rechtspersoon; in dat geval worden de 

kosten van het geding door de rechtspersoon gedragen. 

 4. Indien een bestuurder in eigen naam de vordering instelt, ver-

zoekt de rechtspersoon de rechter iemand aan te wijzen, die ter zake 

van het geding in de plaats van het bestuur treedt. 

 5. De bevoegdheid om vernietiging van het besluit te vorderen, 

vervalt zes maanden na het einde van de dag, waarop hetzij aan het be-

sluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij de belanghebbende van 

het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 

 6. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het eerste lid, 

onderdeel a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd; 

voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen 

besluit. De bevestiging werkt niet zolang een tevoren ingestelde vor-

dering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toege-

wezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het la-

tere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel 

voortvloeit. 

 

Artikel 18 

 

 Voor de toepassing van de artikelen 16 en 17 staat een reglement 

als bedoeld in artikel 3, tweede lid, gelijk aan statuten. 

 

Artikel 19 

 

 1. De onherroepelijke uitspraak die de nietigheid van een besluit 

van een rechtspersoon vaststelt of die zulk een besluit vernietigt, is 

voor een ieder, behoudens herroeping of derdenverzet, bindend, indien 

de rechtspersoon partij in het geding is geweest. Herroeping komt ie-

dere aandeelhouder toe. 

 2. Is het besluit een rechtshandeling van de rechtspersoon, die 

tot een wederpartij is gericht, of is het een vereiste voor de geldig-

heid van zulk een rechtshandeling, dan kan de nietigheid of vernieti-

ging van het besluit niet aan die wederpartij worden tegengeworpen, 

indien deze het gebrek dat aan het besluit kleefde, kende noch behoef-

de te kennen. Niettemin kan de nietigheid of vernietiging van een be-

sluit tot benoeming van een bestuurder of een commissaris aan de be-

noemde worden tegengeworpen; de rechtspersoon vergoedt echter diens 

schade, indien hij het gebrek in het besluit kende noch behoefde te 

kennen. 
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Artikel 20 

 

 1. Behoudens het tweede lid, is de vennootschap verplicht te al-

len tijde vertegenwoordigd te zijn door een naar Arubaans recht opge-

richte en op Aruba gevestigde naamloze vennootschap, wier statutair 

doel uitdrukkelijk het vertegenwoordigen van vennootschappen met be-

perkte aansprakelijkheid dan wel Aruba vrijgestelde vennootschappen 

omvat en die in het bezit is van de daarvoor benodigde vergunningen.  

 2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in het 

geval dat de vennootschap: 

a. één of meer natuurlijke personen als bestuurder heeft die ingezete-

ne zijn van Aruba; of 

b. een rechtspersoon als bestuurder heeft die direct of indirect één 

of meer natuurlijke personen als bestuurder heeft die ingezetene 

zijn van Aruba. 

 3. De aanstelling van de wettelijk vertegenwoordiger geschiedt 

voor de eerste maal bij de akte van oprichting en later door het be-

stuur, tenzij de statuten anders bepalen. 

 4. De taken en bevoegdheden die ingevolge enige wettelijke bepa-

ling rusten op de wettelijk vertegenwoordiger kunnen bij overeenkomst 

worden uitgebreid maar niet worden ingeperkt. De wettelijk vertegen-

woordiger draagt zorg dat te zijnen kantore een bijgewerkt register 

als bedoeld in artikel 30 aanwezig is, en is bevoegd tot het verrich-

ten van opgaven aan, inschrijvingen in en deponeringen bij het han-

delsregister, het doen van belastingaangiften, het afgeven van aan-

deelbewijzen, het aanvragen van vergunningen vereist voor de uitoefe-

ning van het bedrijf van de vennootschap en het onderhouden van con-

tacten met de autoriteiten van Aruba. De wettelijk vertegenwoordiger 

is geen bestuurder. 

 5. De wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd zijn dienstverlening 

als wettelijk vertegenwoordiger te staken indien naar zijn oordeel het 

bestuur dan wel de aandeelhouders van de vennootschap na daartoe 

schriftelijk te zijn gemaand, nalatig zijn de voor zijn functioneren 

noodzakelijke gegevens te verschaffen en voorts op de gronden voorzien 

in de aanstellingsovereenkomst. 

 6. Onverminderd zijn wettelijke verplichtingen tot het verschaf-

fen van informatie is de wettelijk vertegenwoordiger gehouden tot ge-

heimhouding van al hetgeen hem in enige vorm wordt toevertrouwd door 

de vennootschap, diens aandeelhouders of bestuurders of hun vertegen-

woordigers, met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap en 

de bij de vennootschap betrokken personen. Op verzoek van de minister, 

belast met economische aangelegenheden, of een door hem aan te wijzen 

instantie verschaft de wettelijk vertegenwoordiger statistische, niet 

tot individuele personen of ondernemingen herleidbare informatie om-

trent de vennootschappen die hij onder zijn beheer heeft. 

 

Hoofdstuk II. De aandelen 

 

Artikel 21 

 

 1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in een of meer 

aandelen.  

 2. Voor zover deze landsverordening of de statuten niet anders 

bepalen, zijn aan alle aandelen gelijke rechten en verplichtingen ver-
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bonden. 

 3. Bij statuten kan aan alle aandelen of aan aandelen van een be-

paalde soort of met een nadere aanduiding een nominale waarde worden 

toegekend.  

 4. Bij statuten kan worden bepaald dat het kapitaal en het bedrag 

van de aandelen waarmee wordt deelgenomen in het kapitaal van de ven-

nootschap luiden in een buitenlandse valuta, mits deze vrij verhandel-

baar is.  

 5. Ten minste één aandeel met volledig stemrecht dat deelt in de 

winst, dan wel één aandeel met volledig stemrecht en één aandeel dat 

deelt in de winst, dient te worden gehouden door een ander dan de ven-

nootschap of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 43, derde lid. 

 6. Onderaandelen zijn de gedeelten waarin een aandeel bij of 

krachtens de statuten zijn of kunnen worden verdeeld. De bepalingen 

van deze landsverordening betreffende aandelen en aandeelhouders vin-

den overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onder-

aandelen voor zover uit die bepalingen niet anders voortvloeit. 

 

Artikel 22 

 

 1. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, wordt aan de 

nemer of houder van een aandeel desverzocht een op naam gesteld aan-

deelbewijs afgegeven en wordt aan de nemer of houder desverzocht met 

betrekking tot twee of meer aandelen daarvan een verzamelbewijs afge-

geven. Indien een aandeelhouder ten genoege van de vennootschap aanne-

melijk maakt dat een aandeelbewijs is verloren gegaan, kan de vennoot-

schap hiervoor een nieuw, als duplicaat aangemerkt aandeelbewijs uit-

geven.  

 2. Op elk aandeelbewijs wordt aangetekend dat het een niet-

overdraagbaar bewijsstuk is en voorts de waarde van de verrichte stor-

ting en van hetgeen eventueel nog dient te worden gestort. De statuten 

kunnen nadere regels geven voor de op het bewijs te plaatsen medede-

ling(en). 

 3. Onjuistheid of onvolledigheid van hetgeen door de vennootschap 

op een aandeelbewijs is vermeld omtrent de waarde van de verrichte 

storting of hetgeen nog dient te worden gestort, kan niet aan een ver-

krijger te goeder trouw worden tegengeworpen. 

 

Artikel 23 

 

 1. Uitgifte van aandelen geschiedt tegen deelname in het kapitaal 

van de vennootschap. Voor aandelen met een nominale waarde wordt in 

het kapitaal deelgenomen voor dit bedrag. Voor aandelen zonder nomina-

le waarde wordt geacht met de waarde van de overeengekomen tegenpres-

tatie in het kapitaal te worden deelgenomen, behoudens voor zover een 

deel daarvan in de akte van oprichting dan wel het besluit tot uitgif-

te als agio is aangemerkt.  

 2. De bij uitgifte van een aandeel bedongen tegenprestatie is on-

middellijk bij het nemen van het aandeel opeisbaar. In de akte van op-

richting of het besluit tot uitgifte kan worden bepaald dat de tegen-

prestatie of een deel daarvan pas na het in vervulling gaan van een 

tijdbepaling of voorwaarde opeisbaar zal zijn. Is de tegenprestatie of 

het resterende deel daarvan pas opeisbaar nadat de vennootschap het 

zal hebben opgevraagd, dan gaat de bevoegdheid hiertoe in geval van 
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ontbinding van de vennootschap over op de vereffenaars, dan wel, in 

geval van faillissement van de vennootschap, op de curator.  

 3. De bij uitgifte van een aandeel verschuldigde tegenprestatie 

wordt vastgesteld in de akte van oprichting dan wel het besluit tot 

uitgifte. Voor een aandeel met een nominale waarde bedraagt de waarde 

van de tegenprestatie ten minste het nominale bedrag van het aandeel. 

Indien anders dan in geld wordt gestort, wordt de waarde van de tegen-

prestatie in de akte van oprichting of bij het besluit tot uitgifte in 

een bedrag weergeven. Bij storting anders dan in geld, maken de op-

richters dan wel het bestuur een beschrijving op van hetgeen wordt in-

gebracht en de waarde daarvan, vastgesteld volgens normen die in het 

maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 

 4. Behoudens ontheffing op de voet van artikel 35, kan een aan-

deelhouder niet worden ontheven van zijn verplichtingen uit hoofde van 

dit artikel. Bij vervreemding van een aandeel blijft de vervreemder 

naast de verkrijger hoofdelijk aansprakelijk voor de uit dit artikel 

voortvloeiende verplichtingen, behoudens indien het bestuur uitdrukke-

lijk met ontslag van aansprakelijkheid instemt. Bij statuten kan de 

bevoegdheid hiertoe aan een ander orgaan worden toegekend, worden uit-

gesloten of worden beperkt.  

 5. Ten aanzien van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtin-

gen kan de wederpartij van de vennootschap zich niet op verrekening 

beroepen. 

 

Artikel 24 

 

 1. Bij de statuten kunnen aan het aandeelhouderschap verbintenis-

sen worden verbonden mits deze daarin zijn omschreven; bepaald kan 

worden dat een of meer van de verbintenissen eerst werking verkrijgen 

na aan daartoe strekkend besluit van een orgaan van de vennootschap.  

 2. Een statutenwijziging, vaststelling of wijziging van een re-

glement als bedoeld in artikel 3, tweede lid, waarbij verbintenissen 

aan het aandeelhouderschap worden verbonden of kunnen worden verbon-

den, heeft jegens de betrokken aandeelhouders slechts werking indien 

zij met die wijziging hebben ingestemd dan wel de desbetreffende ver-

bintenissen nadien hebben aanvaard. 

 3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een statu-

tenwijziging of de vaststelling of wijziging van een reglement als be-

doeld in artikel 3, tweede lid, waarbij de overdraagbaarheid van aan-

delen tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt uitgesloten. 

 

Artikel 25 

 

 1. De statuten kunnen bepalen dat onder daarin omschreven en ob-

jectief bepaalbare omstandigheden een aandeelhouder één of meer van 

diens aandelen dient aan te bieden en over te dragen overeenkomstig 

een in de statuten op te nemen regeling; de vennootschap kan in de 

statuten onherroepelijk worden gevolmachtigd om de aandelen aan te 

bieden en over te dragen. Behoudens voor zover de statuten anders be-

palen, dient de aandeelhouder die dit verlangt een prijs te ontvangen, 

gelijk aan de waarde van zijn aandeel of aandelen, vastgesteld door 

een of meer onafhankelijke deskundigen.  

 2. Een volmacht als bedoeld in het eerste lid, eindigt niet door 

faillissement van de aandeelhouder of enige andere oorzaak waardoor 
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hij het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. 

 3. De statuten kunnen bepalen dat een aandeelhouder onder daarin 

omschreven en objectief bepaalbare omstandigheden de aan één of meer 

aandelen verbonden nader omschreven rechten niet of slechts ten dele 

kan uitoefenen of dat in deze rechten wijziging wordt gebracht. Een 

regeling waarbij de uitoefening van het stemrecht wordt opgeschort of 

ontnomen, blijft buiten toepassing in het geval dat zij tot gevolg 

heeft dat er geen houders van aandelen zijn aan wie volledig stemrecht 

toekomt. 

 4. Een statutenwijziging, vaststelling of wijziging van het re-

glement waarbij een regeling als bedoeld in het eerste lid of het der-

de lid, wordt ingevoerd, heeft geen werking jegens een aandeelhouder 

die ten tijde van het nemen van het daartoe strekkende besluit ver-

keerde in de omstandigheden als beschreven in de desbetreffende rege-

ling, tenzij hij met de wijziging heeft ingestemd. 

 5. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn 

ingevolge het eerste lid aangeboden aandelen zal kunnen overdragen, is 

de aandeelhouder onherroepelijk van de verplichting tot aanbieding en 

overdracht ontheven en ontbreekt een onherroepelijke volmacht als be-

doeld in het eerste lid. 

 6. Indien op grond van het derde lid, de uitoefening van het ver-

gaderrecht, winstrecht of stemrecht is opgeschort, vervalt deze op-

schorting, wanneer de vennootschap niet binnen drie maanden na een 

verzoek daartoe van de aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan 

wie hij al zijn aandelen waarop de opschorting betrekking heeft, zal 

kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. De slotzin van 

het eerste lid is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 26 

 

 De statuten kunnen voorzien in ontheffing van verplichtingen die 

ingevolge de artikelen 24 of 25 aan het aandeelhouderschap zijn ver-

bonden, alsmede voor vereisten voor het behouden van aandelen of het 

kunnen uitoefenen van de daaraan verbonden rechten.   

 

Artikel 27 

 

 1. De aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn over-

draagbaar. Bij de statuten kan de overdraagbaarheid van aandelen wor-

den beperkt of uitgesloten. De overdraagbaarheid kan slechts voor on-

bepaalde tijd worden uitgesloten, indien de statuten voorzien in de 

mogelijkheid dat een aandeelhouder kan uittreden. Een overdracht met 

instemming van alle aandeelhouders, is steeds geldig. De instemming 

kan, mits schriftelijk, ook buiten vergadering worden verleend. 

 2. Levering van aandelen vindt plaats door middel van een daartoe 

bestemde tussen de vervreemder en de verkrijger opgemaakte akte welke, 

hetzij schriftelijk is erkend door de vennootschap, hetzij is betekend 

aan de vennootschap. Zowel het bestuur als elke bestuurder afzonder-

lijk alsmede de wettelijk vertegenwoordiger, als bedoeld in artikel 

20, is bevoegd de overdracht te erkennen. De statuten kunnen nadere 

voorschriften geven waaraan de akte van levering dient te voldoen. 

 3. Na erkenning respectievelijk betekening als bedoeld in het 

tweede lid, draagt het bestuur onverwijld zorg voor aantekening van de 

overdracht in het aandeelhoudersregister. Een zodanige verplichting 
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rust ook op de wettelijk vertegenwoordiger, als bedoeld in artikel 20.  

 4. Indien ingevolge de statuten elke aandeelhouder met een aan-

deel deelneemt in het kapitaal van de vennootschap en dit aandeel 

wordt weergegeven als een fractie van het totale bedrag waarvoor in 

het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen, kunnen gedeelten 

van de in een aandeel besloten deelneming in het kapitaal worden over-

gedragen, behoudens voor zover de statuten anders bepalen. Op een zo-

danige overdracht is dit artikel van overeenkomstige toepassing.  

 5. In geval van executoriaal beslag, faillissement of afgifte van 

een legaat kan de rechter eventuele statutaire beperkingen of uitslui-

tingen van de overdraagbaarheid van aandelen in het kapitaal van de 

vennootschap als bedoeld in het eerste lid, geheel of gedeeltelijk 

buiten toepassing verklaren. Het verzoek daartoe kan worden gedaan 

door onderscheidenlijk de executant, de curator of een belanghebbende 

bij afgifte van het legaat. De rechter wijst het verzoek slechts toe 

indien de belangen van de verzoeker dat bepaaldelijk vorderen. De 

rechter kan bepalen dat de vennootschap aan de executant of de curator 

inzage moet geven in het register, bedoeld in artikel 30. 

 

Artikel 28 

 

 1. De bevoegdheid tot vestiging van een vruchtgebruik kan niet 

worden beperkt of uitgesloten. De aan een aandeel verbonden zeggen-

schapsrechten komen toe aan de aandeelhouder, behoudens voor zover bij 

de akte van vestiging of nadien bij aanvullende akte anders is bepaald 

en de statuten dit niet verbieden. Bij statuten kunnen de aan de 

vruchtgebruiker toekomende rechten worden beperkt of uitgesloten. 

 2. De bevoegdheid tot vestiging van een pandrecht kan bij statu-

ten worden beperkt of uitgesloten. De aan een aandeel verbonden rech-

ten komen toe aan de aandeelhouder, tenzij bij de akte van vestiging 

of nadien bij aanvullende akte anders is bepaald en de statuten dit 

niet verbieden.  

 3. Een aanvullende akte als bedoeld in het eerste en tweede lid, 

dient te voldoen aan dezelfde vereisten als die gelden voor een akte 

van vestiging. 

 4. In afwijking van artikel 236, tweede lid, van Boek 3 van het 

Burgerlijk Wetboek van Aruba, kan pandrecht op aandelen ook worden ge-

vestigd zonder betekening of erkenning als bedoeld in artikel 27. Ar-

tikel 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba vindt over-

eenkomstige toepassing. 

 

Artikel 29 

 

 1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd na op-

richting te besluiten tot het uitgeven van nieuwe aandelen, behoudens 

voor zover bij of krachtens statuten die bevoegdheid aan een ander or-

gaan is toegekend. De daarop volgende uitgifte geschiedt bij een door 

de vennootschap en de nemer getekende akte.  

 2. Bij het besluit tot uitgifte kan vrijelijk worden bepaald bij 

wie de aandelen zullen worden geplaatst, behoudens voor zover de sta-

tuten anders bepalen; de statuten kunnen bepalen dat de aandeelhouders 

of de houders van aandelen van een bepaalde soort of met een nadere 

aanduiding dan wel derden, al dan niet krachtens besluit van een daar-

toe aangewezen orgaan, bij uitgifte van alle of nader aangeduide aan-
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delen een voorkeursrecht hebben in een daarbij te bepalen verhouding.  

 3. Onder uitgifte van aandelen wordt voor de toepassing van het 

eerste en tweede lid mede begrepen het verlenen van rechten tot het 

nemen van aandelen. 

 

Artikel 30 

 

 1. Het bestuur houdt een register waarin de namen, een kopie van 

de documenten aan de hand waarvan de identiteit is vastgesteld en de 

adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding 

van de aanduiding en de soort van het aandeel, het daaraan verbonden 

stemrecht, het bedrag dat op de aandelen is gestort of de daaraan toe-

gekende waarde en het bedrag dat nog op de aandelen moet worden ge-

stort, de dag van de verkrijging, de eventuele aansprakelijkheid als 

bedoeld in artikel 31 en het al of niet afgeven van een aandeelbewijs.  

 2. In het register worden tevens aangetekend de namen en adressen 

van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen heb-

ben, met vermelding van de dag waarop zij het recht hebben verkregen 

en de datum waarop eventuele wijzigingen in het recht van kracht zijn 

geworden, alsmede een daarmee samenhangende overgang van stemrecht of 

vergaderrecht. 

 3. Het register wordt regelmatig bijgehouden; bij iedere mutatie 

wordt de dag waarop deze is aangebracht vermeld.  

 4. Onverminderd het elders in de wet bepaalde ligt het register 

ten kantore van de vennootschap en, zo deze is aangesteld, de wette-

lijk vertegenwoordiger ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van 

de houders van een beperkt recht op wie het stemrecht is overgegaan en 

de minister belast met economische aangelegenheden of een door hem bij 

landsbesluit aan te wijzen instantie. Onverminderd het elders in de 

wet bepaalde, worden het register en gegevens daaruit niet aan derden 

ter beschikking gesteld, anders dan door of met instemming van de ven-

nootschap.  

 5. Indien de vennootschap aansprakelijke aandeelhouders kent als 

bedoeld in artikel 31, heeft iedere belanghebbende recht op inzage in 

het aandeelhoudersregister en afgifte van een door het bestuur gewaar-

merkt uittreksel hieruit, waarop de voor hem van belang zijnde gege-

vens staan vermeld. 

 6. Indien de aandelen van de vennootschap aan enige buiten Aruba 

gelegen effectenbeurs zijn genoteerd, is het eerste tot en met het 

vijfde lid niet van toepassing op het gedeelte van het register dat 

buiten Aruba ter voldoening van de aldaar geldende wetgeving of inge-

volge beursvoorschriften wordt gehouden. 

 7. Het bestuur deponeert een kopie van het register, inclusief de 

mutaties over het voorafgaande boekjaar, binnen acht maanden na afloop 

van het boekjaar bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid. 

 

Artikel 31 

 

 1. In afwijking van artikel 1, vierde lid, kunnen de statuten be-

palen dat alle aandeelhouders of de houders van aandelen van een be-

paalde soort of aanduiding, aansprakelijk zijn voor bepaalde nader 

aangeduide of alle schulden van de vennootschap. Behoudens voor zover 

de statuten anders bepalen, is de aansprakelijkheid hoofdelijk en is 

een aandeelhouder eerst aansprakelijk voor schulden van de vennoot-



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

AB 2008 no. 62 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 24 februari 2016 

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

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

 

 
13 

schap die zijn ontstaan vanaf het moment van verkrijging van een aan-

deel waaraan aansprakelijkheid is verbonden. 

 2. Indien de vennootschap aansprakelijke aandeelhouders kent, 

wordt hiervan opgaaf gedaan aan degene die het handelsregister houdt, 

onder vermelding van het aantal van de aansprakelijke aandeelhouders 

en de aard van hun aansprakelijkheid. Slechts aandelen gehouden door 

anderen dan de vennootschap worden hierbij in beschouwing genomen. 

 3. Een besluit tot wijziging van de statuten of het reglement 

waarbij de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid, wordt in-

gevoerd, gewijzigd of afgeschaft kan slechts worden genomen bij een-

stemmig besluit van alle stemgerechtigden. Het bepaalde in het vijfde 

en zesde lid, vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van een 

aansprakelijkheid ingevolge dit artikel, die is ontstaan vóór een wij-

ziging of intrekking als genoemd in dit lid.  

 4. Wordt door wijziging van de statuten of het reglement de aan-

sprakelijkheid als bedoeld in dit artikel ingetrokken of verminderd, 

dan doet de vennootschap hiervan gespecificeerd opgaaf aan degene die 

het handelsregister houdt.  

 5. Een aansprakelijkheid die ingevolge dit artikel rust op een 

aandeelhouder eindigt doordat het aandeelhouderschap waaraan zijn aan-

sprakelijkheid is verbonden, wordt beëindigd; de aansprakelijkheid 

voor voordien bestaande schulden verjaart nadat de vordering jegens de 

vennootschap is verjaard of na verloop van vijf jaren na het tijdstip 

dat van beëindiging van zijn aandeelhouderschap aantekening is gemaakt 

in het register bedoeld in artikel 30. 

 6. De statuten kunnen van het vijfde lid afwijken, mits dit in 

het voordeel is van de schuldeisers van de vennootschap.  

 

Hoofdstuk III. Het vermogen van de vennootschap 

 

Artikel 32 

 

 1. Uit rechtshandelingen verricht ten behoeve van een op te rich-

ten vennootschap ontstaat het rechtsgevolg voor de vennootschap 

slechts doordat zij dat na haar oprichting aanvaardt, of wanneer zij 

ingevolge het vijfde lid wordt verbonden.  

 2. Totdat aanvaarding als bedoeld in eerste lid, door de vennoot-

schap is geschied, zijn degenen die een rechtshandeling hebben ver-

richt ten behoeve van een op te richten vennootschap daardoor hoofde-

lijk verbonden, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.  3. Aan-

vaarding als bedoeld in het eerste lid, laat onverlet dat het met het 

handelen ten behoeve van een vennootschap in oprichting behaalde netto 

voordeel kan worden bestemd tot storting op aandelen. 

 4. Op aandelen kan vóór oprichting worden gestort, mits gestaafd 

met schriftelijke bescheiden. Degenen die bedragen hebben onttrokken 

of hebben doen onttrekken aan hetgeen vóór oprichting op aandelen is 

gestort, zijn jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk tot ver-

goeding van die bedragen voor zover deze niet zijn besteed ten behoeve 

van de vennootschap. 

 5. De oprichters kunnen de vennootschap in de akte van oprichting 

slechts verbinden door het uitgeven van aandelen, het aanvaarden van 

stortingen daarop, het aanstellen van bestuurders, commissarissen en 

een wettelijk vertegenwoordiger, alsmede het toekennen van enigerlei 

voordeel aan een oprichter of een persoon die bij de oprichting aande-
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len neemt. 

 

Artikel 33 

 

 1. De vennootschap kan geen aandelen nemen in haar eigen kapi-

taal. 

 2. De vennootschap kan geen aandelen in haar eigen kapitaal ver-

krijgen, behoudens voor zover bij of krachtens de statuten anders is 

bepaald. Artikel 38, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op 

verkrijging van eigen aandelen. 

 

Artikel 34 

 

 De vennootschap verstrekt aan of ten behoeve van een aandeelhou-

der of de verkrijger van een aandeel geen garantie ten aanzien van de 

waarde van een of meer aandelen in haar kapitaal. 

 

Artikel 35 

 

 1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot 

intrekking van aandelen die de vennootschap houdt in haar eigen kapi-

taal, behoudens voor zover de statuten hiertoe een ander orgaan aan-

wijzen. Intrekking van aandelen in andere gevallen is slechts mogelijk 

indien en voor zover de statuten hierin ten tijde van het verkrijgen 

van de aandelen voorzien of met instemming van de betrokken aandeel-

houder. Het tweede tot en met het achtste lid vindt alsdan overeenkom-

stige toepassing. 

 2. De algemene vergadering van aandeelhouders of, indien de sta-

tuten hierin voorzien, een ander orgaan van de vennootschap kan be-

sluiten tot verlaging van het gestorte bedrag waarmee in het kapitaal 

is deelgenomen ter afboeking van geleden verliezen. 

 3. Indien de statuten hierin voorzien kan de algemene vergadering 

van aandeelhouders of een ander orgaan van de vennootschap, besluiten 

tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het op aandelen gestorte 

bedrag of tot ontheffing van de verplichting tot storting op aandelen, 

mits het eigen vermogen van de vennootschap op het tijdstip van terug-

betaling of ontheffing positief is en door de terugbetaling of onthef-

fing niet negatief wordt. Artikel 38, zesde lid, is van overeenkomsti-

ge toepassing. Behoudens instemming van alle betrokken aandeelhouders 

of een andersluidende bepaling in de statuten, geschiedt de terugbeta-

ling of ontheffing naar evenredigheid op alle aandelen. 

 4. Het besluit tot kapitaalvermindering wordt onmiddellijk van 

kracht indien het niet voorziet in terugbetaling of ontheffing van de 

verplichting tot storting op aandelen, of indien: 

a. het eigen vermogen van de vennootschap niet lager is en door de te-

rugbetaling of ontheffing niet lager wordt dan het bedrag waarmee 

na kapitaalvermindering in het kapitaal wordt deelgenomen; en  

b. het bedrag waarmee na kapitaalvermindering in het kapitaal wordt 

deelgenomen niet lager is dan het bedrag van de schulden van de 

vennootschap.  

 5. Terugbetaling of ontheffing in andere gevallen dan bedoeld in 

het vierde lid, is slechts toegestaan indien het bestuur of, zo deze 

is aangesteld, de wettelijk vertegenwoordiger het besluit tot kapi-

taalvermindering heeft neergelegd ten kantore van het handelsregister 
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en van het besluit en de nederlegging hiervan aankondiging heeft ge-

daan in de Landscourant van Aruba alsmede in een landelijk verspreid 

nieuwsblad. In de aankondiging dient het bedrag waarmee het kapitaal 

wordt verminderd te worden vermeld.  

 6. Binnen twee maanden na plaatsing van de in het vijfde lid ver-

melde aankondiging en nederlegging kunnen schuldeisers van de vennoot-

schap door een verzoekschrift bij de rechter tegen het besluit tot ka-

pitaalvermindering in verzet komen, tenzij hen voldoende zekerheid 

wordt gesteld of andere waarborg wordt gegeven dan wel de vermogens-

toestand van de vennootschap voldoende waarborg biedt voor voldoening 

van hun vorderingen. Het verzet wordt slechts gegrond verklaard nadat 

een door de rechter gestelde termijn om een door hem omschreven waar-

borg te geven is verlopen zonder dat deze is gegeven en de schuld in-

middels niet is voldaan. 

 7. Het besluit tot kapitaalvermindering wordt niet eerder van 

kracht dan nadat het verzet is ingetrokken of de opheffing daarvan 

uitvoerbaar is. Indien reeds terugbetaling heeft plaats gehad kan de 

rechter op een daartoe gericht verzoek het stellen van zekerheid of 

een waarborg bevelen en daaraan een dwangsom verbinden. 

 8. Het bestuur of, zo deze is aangesteld, de wettelijk vertegen-

woordiger, doet binnen acht dagen van elke kapitaalvermindering opgaaf 

bij degene die het handelsregister houdt.  

 

Artikel 36 

 

 1. Jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar van 

de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste 

zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond 

van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening en 

jaarverslag op.  

 2. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders, als-

mede, zo die er zijn, door alle commissarissen. Ontbreekt een handte-

kening van een van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden mel-

ding gemaakt. 

 3. De jaarrekening bestaat ten minste uit een balans en een 

winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken.  

 4. De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappe-

lijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht, 

dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en 

het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat 

toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de vennoot-

schap. 

 5. De opgemaakte jaarrekening alsmede het jaarverslag liggen van 

de dag van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders 

bestemd om te besluiten omtrent goedkeuring van de jaarrekening, ter 

inzage van de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap en de 

wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 20; ieder van hen 

heeft recht op een volledig afschrift daarvan. 

 6. Indien door de openbaar gemaakte jaarrekening een misleidende 

voorstelling van zaken wordt gegeven van de toestand van de vennoot-

schap zijn de bestuurders alsmede de commissarissen, die de jaarreke-

ning hebben ondertekend, tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk 

voor de schade die zij als gevolg daarvan hebben geleden. Een commis-

saris die bewijst dat hem ter zake hiervan geen tekortkoming in het 
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toezicht kan worden verweten, is niet aansprakelijk. 

 

Artikel 37 

 

 1. De jaarrekening wordt aan de algemene vergadering van aandeel-

houders ter goedkeuring voorgelegd. De algemene vergadering van aan-

deelhouders of een commissie uit die vergadering, is bevoegd aanwij-

zingen te geven omtrent de inrichting van de jaarrekening, tenzij de 

statuten anders bepalen. 

 2. De algemene vergadering van aandeelhouders of een ander daar-

toe bij statuten aangewezen orgaan is zonder beperking bevoegd, en zo 

de statuten dit voorschrijven verplicht, om een externe deskundige te 

benoemen ten einde op de boekhouding regelmatig toezicht te houden, 

alsmede om verslag uit te brengen omtrent de door het bestuur opge-

maakte jaarrekening. Tenzij de statuten anders bepalen, benoemt de al-

gemene vergadering van aandeelhouders of het tot benoeming bevoegde 

orgaan op verzoek van een aandeelhouder een deskundige, bij gebreke 

waarvan de verzoeker zelf bevoegd is tot benoeming van een deskundige.  

 3. De ingevolge het tweede lid benoemde deskundige is gerechtigd 

tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van 

de vennootschap waarvan kennisneming tot vervulling van zijn taak no-

dig is. De deskundige brengt verslag uit van zijn bevindingen aan de 

algemene vergadering van aandeelhouders en het orgaan dat hem heeft 

benoemd, alsmede aan het bestuur en, zo deze is aangesteld, de raad 

van commissarissen. Het verslag wordt bij de jaarrekening gevoegd. On-

verminderd het elders in deze of een andere landsverordening bepaalde, 

is het hem verboden hetgeen hem uit hoofde van zijn opdracht bekend is 

geworden verder bekend te maken. 

 4. Het bestuur, of zo deze is aangesteld, de wettelijk vertegen-

woordiger, deponeert de jaarrekening binnen acht dagen nadat deze is 

goedgekeurd dan wel binnen acht dagen nadat zij uiterlijk ter goedkeu-

ring aan de algemene vergadering van aandeelhouders had moeten worden 

voorgelegd, ten kantore van het handelsregister. Onverminderd het el-

ders in de wet bepaalde, wordt de jaarrekening niet aan derden ter in-

zage gegeven, anders dan door of met instemming van de vennootschap. 

 5. Tenzij de statuten hiervoor een langere termijn voorschrijven, 

ligt de goedgekeurde jaarrekening met de daarbij behorende stukken ge-

durende twee jaren na goedkeuring ter inzage van ieder van de aandeel-

houders en heeft ieder van hen recht op een volledig afschrift daar-

van. 

 

Artikel 38 

 

 1. De aandeelhouders en andere uitkeringsgerechtigden hebben 

recht op het aan hen toekomende deel in de uit de goedgekeurde jaarre-

kening blijkende winst; de statuten kunnen bepalen dat het aan hen 

toekomende bedrag eerst op hun verzoek opeisbaar wordt.  

 2. In afwijking van het eerste lid, kunnen de statuten bepalen 

dat de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan in 

onmiddellijke samenhang met de goedkeuring van de jaarrekening besluit 

omtrent uitkering of inhouding van de uit de jaarrekening blijkende 

winst of een deel daarvan.  

 3. De algemene vergadering van aandeelhouders of een ander bij de 

statuten aangewezen orgaan kan in onmiddellijke samenhang met het 
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goedkeuren van de jaarrekening besluiten over het doen van uitkeringen 

ten laste van het uit de jaarrekening blijkende eigen vermogen. 

 4. De algemene vergadering van aandeelhouders of een ander bij de 

statuten aangewezen orgaan kan besluiten tot het doen van tussentijdse 

uitkeringen ten laste van een lopend boekjaar of ten laste van een ge-

ëindigd boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet is goedgekeurd.  

 5. Ieder aandeel geeft bij verdeling van de winst recht op een 

gelijk bedrag en ieder onderaandeel op het dienovereenkomstige gedeel-

te van dat bedrag, behoudens voor zover de statuten anders bepalen. De 

statuten kunnen bepalen dat de aandelen die de vennootschap houdt in 

haar eigen kapitaal meetellen bij de berekening van de verdeling van 

uitkeringen of bepaalde uitkeringen. Tenzij de statuten anders bepa-

len, geldt het bepaalde omtrent de gerechtigdheid tot de winst ook ten 

aanzien van andere uitkeringen aan aandeelhouders. 

 6. Er is geen recht op uitkering, en betaalbaarstelling van uit-

keringen aan aandeelhouders en andere uitkeringsgerechtigden kan niet 

geschieden, indien het eigen vermogen van de vennootschap minder be-

draagt dan het bedrag waarmee in het kapitaal is deelgenomen eventueel 

vermeerderd met reserves die ingevolge de statuten moeten worden aan-

gehouden dan wel indien het eigen vermogen door die uitkering onder 

dat bedrag zou dalen. Tot het eigen vermogen worden gerekend: 

a. het bedrag waarmee in het kapitaal is deelgenomen;  

b. agio; 

c. statutaire reserves; 

d. overige reserves; en 

e. niet verdeelde winsten. 

Voor de toepassing van dit lid wordt met het bedrag waarmee in het ka-

pitaal is deelgenomen slechts rekening gehouden met het gestorte en 

opgevraagde deel daarvan.  

 7. Een recht op uitkering verjaart door verloop van vijf jaren 

nadat de gerechtigde wist of behoorde te weten van de opeisbaarheid 

daarvan, tenzij de statuten hiervoor een langere termijn stellen. De 

statuten kunnen in afwijking van de eerste volzin bepalen dat de vor-

dering vervalt op het moment waarop zij anders zou verjaren.  

 

Hoofdstuk IV. De algemene vergadering van aandeelhouders 

 

Artikel 39 

 

 1. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen 

de door de wet, de statuten en het reglement als bedoeld in artikel 3, 

tweede lid, gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan het be-

stuur of aan anderen is toegekend. 

 2. Het bestuur en, zo die is aangesteld, de raad van commissaris-

sen verschaffen aan de algemene vergadering van aandeelhouders alle 

door haar verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van 

de vennootschap zich daartegen verzet.  

 3. Het in het tweede lid bedoelde recht op informatie kan bij 

statuten tevens worden toegekend aan individuele aandeelhouders. Inge-

val inlichtingen zijn verschaft, stelt het orgaan dat de inlichtingen 

heeft verschaft de overige aandeelhouders hiervan onverwijld op de 

hoogte met het aanbod hen die informatie ook te verschaffen. 

 4. Onverminderd het elders in deze landsverordening bepaalde, 

wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders of een aandeel-
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houder op eerste verzoek een afschrift van de meest recente versie van 

de reglementen van de vennootschap verschaft.  

 

Artikel 40 

 

 1. Tot het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeel-

houders zijn zowel het bestuur als de raad van commissarissen, zo die 

is aangesteld, bevoegd. Tenzij de statuten anders bepalen, komt deze 

bevoegdheid tevens toe aan ieder bestuurslid en iedere commissaris of 

aan de wettelijk vertegenwoordiger, als bedoeld in artikel 20. Bij 

statuten kan deze bevoegdheid ook aan anderen worden toegekend.  

 2. Iedere aandeelhouder en andere stemgerechtigde, die daarbij 

een redelijk belang heeft, kan het bestuur of de raad van commissaris-

sen schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, 

ter beraadslaging en besluitvorming over het bij het verzoek aangege-

ven onderwerp ter zake waarvan hij stemrecht heeft. Indien het verzoek 

niet binnen acht dagen nadat het de vennootschap heeft bereikt, is in-

gewilligd dan wel is afgewezen wegens gebrek aan redelijk belang, kan 

de belanghebbende zelf die algemene vergadering bijeenroepen, met dien 

verstande dat ingeval het verzoek is afgewezen, een bijeenroeping 

eerst kan plaatsvinden na machtiging van de rechter. Tegen het verle-

nen of weigeren van de machtiging staat geen rechtsmiddel open, behou-

dens cassatie in het belang der wet.  

 3. Iedere aandeelhouder met stemrecht en iedere andere stemge-

rechtigde kan een verzoek richten tot het bestuur of de raad van com-

missarissen om een onderwerp te agenderen voor de eerstkomende algeme-

ne vergadering van aandeelhouders. Indien het verzoek is gedaan nadat 

de termijn voor oproeping voor deze vergadering is verstreken, wordt 

het onderwerp voor de eerste daarop volgende vergadering op de agenda 

geplaatst.  

 4. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, gelden onder-

aandelen die tezamen ten minste een aandeel of meer aandelen vertegen-

woordigen, voor de toepassing van dit artikel, als zoveel aandelen. 

 

Artikel 41 

 

 1. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, geschiedt de 

oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders door een 

schriftelijke oproeping gericht aan het adres van de betrokkenen. In-

dien van een of meer van hen het adres onbekend is, geschiedt de op-

roeping tevens door aankondiging in de Landscourant van Aruba. De op-

roeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. 

 2. De oproepingstermijn bedraagt ten minste vijf dagen, de dag 

van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend. Als dag van 

oproeping geldt de dag waarop de oproeping is verzonden dan wel, in-

dien dat later is, de dag waarop de oproeping is geplaatst in de 

Landscourant van Aruba.  

 3. De oproeping vermeldt de plaats van de vergadering en de te 

behandelen onderwerpen. Wordt een voorstel gedaan tot statutenwijzi-

ging of tot wijziging van het reglement als bedoeld in artikel 3, 

tweede lid, dan wordt de letterlijke tekst van het voorstel meegezon-

den of ten kantore van de vennootschap en, zo deze is aangesteld, de 

wettelijk vertegenwoordiger voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. 

Van de terinzagelegging wordt mededeling gedaan in de aankondiging be-
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doeld in het eerste lid, zo hiervan sprake is.  

 4. Tenzij de statuten anders bepalen worden algemene vergaderin-

gen gehouden in Aruba. Vergaderingen kunnen ook worden gehouden en aan 

vergaderingen kan ook worden deelgenomen, door middel van telefonie of 

andere communicatiemiddelen, mits zodanig dat door alle betrokkenen 

rechtstreeks aan de beraadslagingen en stemming kan worden deelgeno-

men.  

 5. Zijn de voorschriften bedoeld in het eerste tot en met het 

vierde lid niet in acht genomen, dan kunnen slechts geldige besluiten 

worden genomen indien het besluit met algemene stemmen wordt genomen 

in een vergadering waarin alle met betrekking tot dat onderwerp stem-

gerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

Artikel 42 

 

 1. Iedere aandeelhouder en iedere stemgerechtigde is bevoegd in 

persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering van 

aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren, alsmede het 

stemrecht uit te oefenen voor zover hem dat toekomt. 

 2. Bij of krachtens de statuten kan het recht tot bijwonen van de 

vergadering en daarin het woord te voeren ook aan anderen worden toe-

gekend. 

 3. De statuten kunnen bepalen dat de rechten bedoeld in het eer-

ste lid, slechts kunnen worden uitgeoefend indien aan daarin nader om-

schreven voorschriften is voldaan.  

 4. Behoudens voor zover in de statuten anders is bepaald, hebben 

bestuurders en commissarissen als zodanig een raadgevende stem in de 

algemene vergadering van aandeelhouders. De statuten kunnen bepalen 

dat deze bevoegdheid ook geldt ten aanzien van andere vergaderingen 

van aandeelhouders. 

 

Artikel 43 

 

 1. Aan elk aandeel is stemrecht verbonden tenzij de statuten, met 

inachtneming van artikel 21, anders bepalen. 

 2. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, is aan elk 

aandeel één stem verbonden ten aanzien van alle aangelegenheden. 

 3. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen in haar 

eigen kapitaal. Evenmin kan stem worden uitgebracht voor aandelen ge-

houden door een rechtspersoon waarin de vennootschap krachtens stem-

recht direct of indirect doorslaggevende zeggenschap kan uitoefenen 

ook indien alle stemgerechtigden stemmen. Het zelfde geldt voor aande-

len waarop de vennootschap of een rechtspersoon, bedoeld in de tweede 

volzin, een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. 

 4. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, gelden onder-

aandelen als zoveel aandelen die zij tezamen vertegenwoordigen, onge-

acht de gerechtigdheid tot de onderaandelen.  

 

Artikel 44 

 

  1. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle be-
sluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem-

men. 

 2. De statuten kunnen voorzien in al dan niet afzonderlijke stem-
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mingen door houders van onderscheiden, nader aangeduide aandelen. 

 3. De statuten kunnen bepalen dat bij staken van stemmen de be-

slissing wordt opgedragen aan een ander orgaan of aan een derde. 

 4. Een door de vergadering aangewezen persoon houdt notulen bij 

van de beraadslagingen en de genomen besluiten. De notulen worden on-

dertekend door de voorzitter van de vergadering. 

 5. De ondertekende notulen worden door het bestuur ten kantore 

van de vennootschap en bij de wettelijke vertegenwoordiger zo deze is 

benoemd, gedurende tien jaren bewaard.  

 6. Iedere aandeelhouder heeft recht op een afschrift van de notu-

len. 

 7. Het eerste tot en met vijfde lid vinden overeenkomstige toe-

passing bij besluiten van andere organen. Het zesde lid vindt overeen-

komstige toepassing wanneer een ander orgaan dan de algemene vergade-

ring een besluit neemt dat naar regelend recht tot de bevoegdheid van 

de algemene vergadering behoort. 

 8. Indien elke houder van aandelen waaraan stemrecht is verbonden 

tevens bestuurder is van de vennootschap, kan elk besluit van de alge-

mene vergadering van aandeelhouders worden genomen in een vergadering 

van het bestuur, mits aan de overige voorschriften die gelden voor het 

nemen van het besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders, 

is voldaan. De statuten kunnen bepalen dat deze bepaling toepassing 

mist. 

 9. Bij de vaststelling of is voldaan aan een quorum of meerder-

heidseis, blijven aandelen waarvoor op grond van de wet, de statuten 

of het reglement, bedoeld in artikel 3, tweede lid, geen stemrecht kan 

worden uitgebracht buiten beschouwing. 

 

Artikel 45 

 

 1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de sta-

tuten te wijzigen. Voor zover bij de statuten de bevoegdheid tot wij-

ziging mocht zijn beperkt of uitgesloten, is wijziging niettemin moge-

lijk, indien het besluit daartoe genomen wordt met algemene stemmen in 

een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoor-

digd is. 

 2. Gedurende het faillissement van de vennootschap kunnen de sta-

tuten slechts worden gewijzigd met instemming van de curator. 

 3. Zijn er verschillende soorten van aandelen of aandelen met een 

nadere aanduiding, dan vereist een besluit tot statutenwijziging een 

goedkeurend besluit van elke groep van houders van aandelen van een 

bepaalde soort of aanduiding aan wier rechten de statutenwijziging af-

breuk doet, tenzij de bevoegdheid tot deze wijziging ingevolge de sta-

tuten was voorbehouden. De voor een besluit tot wijziging van de sta-

tuten vereiste meerderheid van stemmen, geldt ook voor het goedkeurend 

besluit bedoeld in de eerste volzin, behoudens voor zover de statuten 

hiervoor een hogere meerderheid voorschrijven.  

 4. Een besluit tot wijziging van een bepaling van de statuten 

waarmee wijziging wordt gebracht in het aan een of meer aandelen ver-

bonden stemrecht, recht op deelname aan de benoeming of verkiezing van 

bestuurders of commissarissen of het geven van instructies aan be-

stuurders, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een ver-

gadering, waarin alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn.  
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 5. Een besluit tot wijziging van een bepaling van de statuten 

waarmee wijziging wordt gebracht in het aan een of meer aandelen ver-

bonden winstrecht, recht op reserves of een redelijke prijs of vergoe-

ding voor aandelen of het recht in een overschot na vereffening van 

het vermogen van de ontbonden vennootschap, kan slechts worden genomen 

met instemming van de aandeelhouders in wier rechten wijziging wordt 

gebracht 

 6. Ter zake van een besluit tot wijziging van een bepaling van de 

statuten waarbij afbreuk wordt gedaan aan specifieke rechten van hou-

ders van aandelen zonder stemrecht, alsmede ter zake van een besluit 

als bedoeld in het vierde en het vijfde lid, komt aan de houders van 

die aandelen stemrecht toe. 

 7. Het vierde, vijfde en zesde lid missen toepassing indien en 

voor zover bij het verkrijgen van de betrokken aandelen de bevoegdheid 

tot wijziging bij statuten was voorzien en de statuten hiervoor een 

andersluidende bepaling geven. De aard van de wijziging en de omstan-

digheden waaronder tot wijziging kan worden besloten, dienen hiertoe 

in de statuten te zijn vermeld. 

 8. Wijziging van een statutaire bepaling waarbij aan een ander 

dan aan aandeelhouders enig recht is toegekend, heeft jegens de ge-

rechtigde slechts werking voor zover de bevoegdheid tot wijziging ten 

tijde van toekenning was voorbehouden of de gerechtigde met de wijzi-

ging instemt. 

 

Artikel 46 

 

 1. Een statutenwijziging wordt van kracht door opneming daarvan 

in een notariële akte. Artikel 13, eerste lid, is van overeenkomstige 

toepassing op de akte van statutenwijziging. 

 2. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is 

iedere bestuurder bevoegd, alsmede de wettelijk vertegenwoordiger zo 

die is aangesteld, onverminderd de bevoegdheid van de algemene verga-

dering van aandeelhouders een ander daartoe te machtigen. 

 3. De notaris ten overstaan van wie de akte van statutenwijziging 

is verleden, draagt zorg dat een authentiek afschrift van de wijziging 

en de gewijzigde statuten ten kantore van het handelsregister worden 

neergelegd. 

 

Artikel 47 

 

 1. Het reglement bedoeld in artikel 3, tweede lid, en een regle-

mentswijziging verkrijgen rechtskracht doordat de tekst van het regle-

ment en bij reglementswijziging, de tekst na wijziging van het regle-

ment, wordt opgenomen in of aanhecht aan een notariële akte, dan wel 

door deponering van een door de bestuurders gewaarmerkt afschrift 

daarvan ten kantore van het handelsregister. Onverminderd het elders 

in de wet bepaalde, wordt het reglement niet aan derden ter inzage ge-

geven, anders dan door of met instemming van de vennootschap.  

 2. Artikel 45 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 

een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van het regle-

ment. Het reglement kan bij oprichting worden vastgesteld door de op-

richters, mits het in de akte van oprichting is opgenomen of daaraan 

is gehecht. Een besluit tot intrekking van het reglement wordt van 

kracht op de wijze bepaald in het eerste lid. 
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 3. Tot het doen opnemen, aanhechten of deponeren als bedoeld in 

het eerste lid, is iedere bestuurder bevoegd, alsmede de wettelijk 

vertegenwoordiger zo die is aangesteld, onverminderd de bevoegdheid 

van de algemene vergadering van aandeelhouders een ander daartoe te 

machtigen. Indien het reglement is opgenomen in of is aangehecht aan 

een notariële akte draagt de notaris zorg voor deponering als bedoeld 

in het eerste lid. 

 4. Het reglement kan worden gesteld in elke taal. Is de taal een 

andere dan het Nederlands, Papiamento of Engels, dan wordt van het re-

glement een door een beëdigd vertaler ondertekende vertaling in het 

Nederlands of het Papiamento gehecht aan de notariële akte of het af-

schrift, bedoeld in het eerste lid. 

 5. Van het vaststellen, wijzigen of intrekken van het reglement 

wordt opgaaf gedaan aan de houder van het handelsregister. Indien de 

vaststelling of wijziging van kracht wordt door deponering als bedoeld 

in het eerste lid, behoeft geen afzonderlijke opgaaf te worden gedaan. 

 

Artikel 48 

 

 1. Een besluit van de algemene vergadering kan ook tot stand ko-

men door schriftelijke stemuitbrenging buiten vergadering, mits alle 

vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben inge-

stemd.  

 2. Het eerste tot en met het zesde lid van artikel 44 vinden 

overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 49 

 

 1. De artikelen 40 tot en met 48 zijn van overeenkomstige toepas-

sing op andere vergaderingen van aandeelhouders, behoudens voor zover 

de statuten anders bepalen of uit de wet anders voortvloeit. 

 2. Artikel 44, eerste en vierde lid, is van overeenkomstige toe-

passing bij besluitvorming van andere organen. 

 

Hoofdstuk V. Het bestuur van de vennootschap en het toezicht op het 

bestuur 

 

Artikel 50 

 

 1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een of meer 

bestuurders.  

 2. Behoudens beperkingen voortvloeiend uit de wet of de statuten, 

is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap.  

 3. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar 

het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  

 4. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur zonder op-

dracht van de algemene vergadering van aandeelhouders niet bevoegd 

aangifte te doen tot faillietverklaring van de vennootschap. 

 

Artikel 51 

 

 1. De statuten kunnen bepalen dat een of meer bestuursleden, mits 

minder dan de helft van het totale aantal, zijn belast met de uitvoe-

ring van het bestuur, terwijl de overige bestuursleden zijn belast met 
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het houden van toezicht daarop. De uitvoering van het bestuur omvat de 

dagelijkse leiding van de vennootschap en de met haar verbonden onder-

neming, het geven van uitvoering aan de ingevolge de wet of statuten 

bevoegd genomen besluiten voor zover nodig en het voldoen aan de bij 

of krachtens de wet aan het bestuur opgelegde verplichtingen.  

 2. Indien de vennootschap een bestuur kent als bedoeld in het 

eerste lid, fungeert een van het uitvoerend bestuur uitgesloten be-

stuurder als voorzitter van het bestuur.  

 3. De met het uitvoerend bestuur belaste bestuurders verschaffen 

het bestuur en elk van de bestuursleden tijdig de voor de uitoefening 

van hun taak noodzakelijke, alsmede de door hen verlangde inlichtingen 

en gegevens.  

 4. Iedere met het uitvoerend bestuur belaste bestuurder, kan te 

allen tijde worden geschorst en, indien de statuten hierin voorzien, 

worden ontslagen bij een bestuursbesluit waarbij uitsluitend de van 

het uitvoerend bestuur uitgesloten bestuursleden stemrecht toekomt. 

Tenzij de statuten anders bepalen, vervalt een schorsing indien het 

niet binnen drie maanden is gevolgd door het ontslag van de betrokken 

bestuurder. 

 5. Met uitzondering van artikel 36, tweede lid, artikel 68, derde 

lid, artikel 71, tweede lid, en artikel 90, derde lid, worden voor de 

toepassing van artikel 55 en van wettelijke bepalingen waarbij of 

krachtens welke specifiek aan het bestuur of een bestuurder verplich-

tingen worden opgelegd, alleen de met het uitvoerend bestuur belaste 

bestuurders als zodanig aangemerkt. 

 6. De statuten kunnen categorieën van handelingen noemen waarover 

het bestuur een uitdrukkelijk besluit moet nemen. Het bestuur kan be-

paalde handelingen of categorieën van handelingen benoemen waarvoor 

het bestuur een uitdrukkelijk besluit moet nemen. Deelname aan be-

sluitvorming over handelingen als bedoeld in dit lid, wordt niet aan-

gemerkt als het deelnemen aan het uitvoerend bestuur. 

 

Artikel 52 

 

 1. De statuten kunnen bepalen dat er een raad van commissarissen 

is of kan zijn, tenzij de statuten voorzien in een taakverdeling in 

het bestuur als bedoeld in artikel 51. 

 2. De raad van commissarissen bestaat uit natuurlijke personen, 

tenzij de statuten anders bepalen. Indien een rechtspersoon commissa-

ris is, wijst hij voor de uitoefening van zijn bevoegdheden in de raad 

van commissarissen een natuurlijke persoon als vertegenwoordiger aan. 

 3. De raad van commissarissen is belast met het houden van toe-

zicht op het bestuur. De raad van commissarissen is bevoegd tot schor-

sing van iedere bestuurder en, indien de statuten hierin voorzien, tot 

ontslag van iedere bestuurder. Tenzij de statuten anders bepalen, ver-

valt een schorsing indien het niet binnen drie maanden is gevolgd door 

het ontslag van de betrokken bestuurder. 

 4. De statuten kunnen aan de raad van commissarissen en een of 

meer van zijn leden andere taken en nader omschreven bevoegdheden toe-

kennen. 

 5. Bij de vervulling van zijn taak, richt de raad van commissa-

rissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbon-

den onderneming. 

 6. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen en de indivi-
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duele commissarissen tijdig de voor de uitoefening van hun taak nood-

zakelijke, alsmede de door hen verlangde inlichtingen en gegevens. 

 

Artikel 53 

 

 1. Met uitzondering van de eerste bestuurders, die worden benoemd 

in de akte van oprichting, worden de bestuurders door de algemene ver-

gadering van aandeelhouders benoemd of, indien de statuten hierin 

voorzien, gekozen. De statuten kunnen bepalen dat een of meer bestuur-

ders worden benoemd of gekozen door afzonderlijke, nader aan te duiden 

aandeelhouders, of worden benoemd of gekozen door een nader aan te 

duiden vergadering van aandeelhouders.  

 2. Bij statuten kan de bevoegdheid tot benoeming of verkiezing 

van bestuurders aan een bindende voordracht worden onderworpen. Voor 

zover de statuten niet anders bepalen, kan de algemene vergadering van 

aandeelhouders aan zodanige voordracht steeds het bindende karakter 

ontnemen bij een besluit genomen met twee derde van de uitgebrachte 

stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegen-

woordigen. 

 3. Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ont-

slagen door degene die bevoegd is tot diens benoeming of verkiezing. 

Bij statuten kan de bevoegdheid tot ontslag ook aan een ander orgaan 

worden toegekend. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen de eerste 

bestuurders te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergade-

ring van aandeelhouders. 

 4. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden de vergoe-

dingen en andere voorwaarden betreffende de rechtsbetrekking met be-

stuurders en commissarissen als zodanig, vastgesteld door de algemene 

vergadering van aandeelhouders. 

 5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige 

toepassing ten aanzien van de benoeming, schorsing en het ontslag van 

commissarissen. De statuten kunnen evenwel de bevoegdheid tot benoe-

ming van een of meer commissarissen, doch ten hoogste een derde van 

het gehele aantal, toekennen aan anderen. 

  

Artikel 54 

 

 1. De statuten bevatten voorschriften omtrent de wijze waarop in 

het bestuur van de vennootschap tijdelijk wordt voorzien in geval van 

ontstentenis of belet van alle bestuurders. 

 2. De statuten kunnen voorschriften bevatten omtrent de wijze 

waarop in geval van belet of ontstentenis van een bestuurder tijdelijk 

wordt voorzien in diens vervanging; hierbij kan nader worden omschre-

ven in welke gevallen sprake is van belet of ontstentenis. 

 

Artikel 55 

 

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid 

tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonder-

lijk, voor zover de statuten niet anders bepalen.  

 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of 

aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk voor zo-

ver uit de wet of statuten niet anders voortvloeit.  

 3. Indien een regeling, waarbij de bevoegdheid van het bestuur en 
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bestuurders tot vertegenwoordiging van de vennootschap wordt beperkt, 

tot gevolg heeft dat voor het verrichten van een rechtshandeling be-

voegdheid tot vertegenwoordiging ontbreekt, is het bestuur met machti-

ging van de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot verte-

genwoordiging. 

 4. De statuten kunnen ook aan andere personen dan bestuurders be-

voegdheid tot vertegenwoordiging toekennen.  

 

Artikel 56 

 

 1. Bij rechtsgedingen tegen een bestuurder wordt de vennootschap 

vertegenwoordigd door één of meer door de algemene vergadering van 

aandeelhouders aan te wijzen personen, onverminderd de bevoegdheid van 

de raad van commissarissen en de overige bestuurders tot het treffen 

van alle noodzakelijk of wenselijk geachte conservatoire maatregelen; 

de desbetreffende bestuurder kan de rechtspersoon niet vertegenwoordi-

gen. 

 2. Wijst de daartoe bestemde algemene vergadering van aandeelhou-

ders geen andere persoon of personen aan, dan wordt de rechtspersoon, 

onverminderd artikel 60, vertegenwoordigd door de raad van commissa-

rissen of, zo er geen raad van commissarissen is aangesteld, door de 

overige bestuurders, tenzij bij of krachtens de statuten anders is be-

paald. 

 

Artikel 57 

 

 1. In alle gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennoot-

schap en een bestuurder wordt de vennootschap slechts verbonden indien 

de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur met het ver-

richten van de rechtshandeling instemmen. Wijst de algemene vergade-

ring van aandeelhouders hiertoe geen andere persoon of personen aan, 

dan wordt de vennootschap bij het verrichten van de rechtshandeling 

vertegenwoordigd overeenkomstig de ingevolge artikel 55 geldende rege-

ling.  

 2. Het eerste lid vindt geen toepassing ter zake van een rechts-

handeling die de vennootschap onder dezelfde condities en in gelijke 

omstandigheden gebruikelijk ook met derden verricht, dan wel ter zake 

van een rechtshandeling waarbij strijdigheid van belangen is uitgeslo-

ten.  

 3. In de statuten kan van het eerste lid worden afgeweken ten 

aanzien van rechtshandelingen tussen de vennootschap en een rechtsper-

soon waarmee de vennootschap een economische eenheid vormt en organi-

satorisch is verbonden, doordat door de betrokken rechtspersoon krach-

tens stemrecht direct of indirect doorslaggevende zeggenschap kan wor-

den uitgeoefend in de vennootschap, of doordat deze zeggenschap door 

een andere rechtspersoon kan worden uitgeoefend in zowel de vennoot-

schap als de betrokken rechtspersoon. 

 4. Indien de statuten hierin voorzien, kan de algemene vergade-

ring van aandeelhouders de haar ingevolge het eerste lid toekomende 

bevoegdheden overdragen aan één of meer aandeelhouders of een ander 

orgaan, niet zijnde het bestuur. De overdracht vergt een uitdrukkelijk 

besluit en vermeldt de rechtshandelingen waarop zij betrekking heeft 

alsmede de eventuele aan de uitoefening van de bevoegdheid gestelde 

beperkingen. De overdracht kan te allen tijde worden ingetrokken. In-



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

AB 2008 no. 62 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 24 februari 2016 

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

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

 

 
26 

dien de overgedragen bevoegdheid is uitgeoefend, wordt hiervan op de 

eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders verslag gedaan. 

 5. Bij of krachtens de statuten kunnen nadere regels worden gege-

ven inzake de handelwijze bij tegenstrijdig belang en de besluitvor-

ming daaromtrent. De regeling kan mede betrekking hebben op gevallen 

van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap enerzijds en een com-

missaris of aandeelhouder anderzijds.  

 6. Een rechtshandeling verricht in strijd met het eerste tot en 

met het vierde lid, kan steeds worden bekrachtigd door de algemene 

vergadering van aandeelhouders. 

 7. Bij de besluitvorming inzake de in het eerste lid toegekende 

bevoegdheid heeft degene wiens tegenstrijdige belang in het geding is 

geen stemrecht, behoudens indien er geen andere aandeelhouders zijn 

buiten de vennootschap. De eerste volzin is van overeenkomstige toe-

passing op een door de betrokkene beheerste rechtspersoon.  

 8. Van het verrichten van rechtshandelingen bedoeld in dit lid 

wordt afzonderlijk melding gemaakt in het jaarverslag bedoeld in arti-

kel 36. 

 

Artikel 58 

 

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ven-

nootschap en van alles betreffende de werkzaamheden van de vennoot-

schap, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zoda-

nige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat 

te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap daar-

uit kunnen worden gekend. 

 2. Het bestuur houdt ter inzage van de aandeelhouders een admini-

stratie waarin de notulen en de besluiten van vergaderingen van aan-

deelhouders zijn opgenomen, alsmede de besluiten genomen buiten verga-

dering en het verslag van de stemming daaromtrent, en voorts van alle 

besluiten betreffende de uitgifte van aandelen, de inkoop van aande-

len, het opvragen van kapitaal, kapitaalvermindering, alsmede het on-

derzoek en de goedkeuring van de jaarrekening. Aan ieder van de aan-

deelhouders wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze 

aantekeningen verschaft tegen ten hoogste de kostprijs.  

 3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd 

de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op 

een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de 

overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van deze gege-

vens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar 

zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

 4. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden, en andere ge-

gevensdragers, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, gedu-

rende tien jaren te bewaren. 

 5. Het bestuur zorgt dat de wettelijk vertegenwoordiger, zo deze 

is aangesteld, te allen tijde toegang heeft tot de boekhouding en ad-

ministratie en de beschikking heeft over de daarin opgenomen gegevens. 

 

Artikel 59 

 

 1. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een 

behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.  
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 2. De statuten kunnen voorzien in een nader omschreven taakverde-

ling binnen het bestuur. Een dergelijke taakverdeling ontslaat de be-

stuurders niet van hun verantwoordelijkheid voor de algemene gang van 

zaken en de verplichting tot het treffen van maatregelen om de gevol-

gen van een schadetoebrengend feit voor de vennootschap af te wenden, 

ook indien het een aangelegenheid betreft die niet tot hun werkkring 

behoort. 

 3. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van 

twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel 

aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem 

is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatre-

gelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 

 4. De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van 

een vennootschap rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het 

ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan be-

stuurder is. Het derde lid en artikel 61, derde lid, is op de aan het 

slot van de eerste volzin bedoelde bestuurder van overeenkomstige toe-

passing. 

 5. Het eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige 

toepassing op commissarissen. 

 

Artikel 60 

 

 1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur of, 

zo deze is aangesteld, de raad van commissarissen, schriftelijk ver-

zoeken een onderzoek in te stellen of zich een grond voordoet voor een 

aansprakelijkheidstelling van één of meer bestuurders wegens onbehoor-

lijke taakvervulling alsmede om één of meer bestuurders daarvoor aan-

sprakelijk te stellen.  

 2. Bij statuten kan de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid, te-

vens worden toegekend aan één of meer aandeelhouders.  

 3. Aan de beraadslagingen van het bestuur omtrent een dergelijk 

verzoek nemen de beweerdelijk aansprakelijke bestuurders niet deel. 

Binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek roept het  bestuur 

of, zo deze is aangesteld en het verzoek aan hem is gericht, de raad 

van commissarissen een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen 

waarop de algemene vergadering van aandeelhouders wordt bericht of al 

dan niet aan het verzoek gehoor zal worden gegeven.  

 4. Wordt aan het verzoek geen gehoor gegeven of wordt niet binnen 

de in het derde lid genoemde termijn een algemene vergadering van aan-

deelhouders bijeengeroepen, dan is elke aandeelhouder bevoegd de be-

stuurder of bestuurders namens de vennootschap aansprakelijk te stel-

len en daartoe een rechtsgeding in te stellen, alsmede tot het treffen 

van de noodzakelijk of wenselijk geachte conservatoire rechtsmiddelen, 

behoudens indien de algemene vergadering van aandeelhouders besluit 

van aansprakelijkstelling af te zien of de statuten anders bepalen. De 

algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd tot aanwij-

zing van één of meer personen die namens de vennootschap het rechtsge-

ding zullen voeren of voortzetten. 

 5. Uitsluitend de vennootschap en de betrokken bestuurder of be-

stuurders kunnen in de kosten van het geding worden veroordeeld. 
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Artikel 61 

 

 1. Indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft ver-

vuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het 

faillissement, is ingeval van faillissement van de vennootschap, iede-

re bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het be-

drag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de ove-

rige baten kunnen worden voldaan.  

 2. Indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen 

uit de artikelen 58 en 37, vierde lid, dan wordt vermoed dat het zijn 

taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat onbehoorlijke taakvervulling 

een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hetzelfde geldt in-

dien de vennootschap volledig aansprakelijke vennoot is van een ven-

nootschap onder firma of commanditaire vennootschap en niet is voldaan 

aan de verplichtingen uit artikel 15a van Boek 3 van het Burgerlijk 

Wetboek van Aruba. Een onbelangrijk verzuim wordt niet aanmerking ge-

nomen. 

 3. Niet aansprakelijk is de bestuurder die aannemelijk maakt dat 

de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wij-

ten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatrege-

len om de gevolgen daarvan af te wenden. 

 4. De rechter kan het bedrag waarvoor de bestuurders aansprake-

lijk zijn verminderen indien hem dit bovenmatig voorkomt, gelet op de 

aard en de ernst van de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, 

de andere oorzaken van het faillissement alsmede de wijze waarop dit 

is afgewikkeld. De rechter kan voorts het bedrag van de aansprakelijk-

heid van een afzonderlijke bestuurder verminderen indien hem dit bo-

venmatig voorkomt, gelet op de tijd gedurende welke die bestuurder als 

zodanig in functie is geweest in de periode waarin de onbehoorlijke 

taakvervulling plaats vond.  

 5. Is de omvang van het tekort nog niet bekend, dan kan de rech-

ter, al dan niet met toepassing van het vierde lid, bepalen dat van 

het tekort tot betaling waarvan hij de bestuurders veroordeelt, een 

staat wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van de zesde titel 

van het tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Aruba. 

 6. De vordering kan slechts worden ingesteld op grond van onbe-

hoorlijke taakvervulling in de periode van drie jaren voorafgaande aan 

het faillissement. Een aan de bestuurder verleende kwijting staat aan 

het instellen van de vordering niet in de weg. 

 7. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van dit artikel 

gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald 

of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet 

worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder. 

 8. Dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van de curator tot 

het instellen van een vordering op grond van de overeenkomst met de 

bestuurder of op grond van artikel 59.  

 9. Indien een bestuurder ingevolge dit artikel aansprakelijk is 

en niet in staat is tot betaling van zijn schuld ter zake, kan de cu-

rator de door die bestuurder onverplicht verrichte rechtshandelingen 

waardoor de mogelijkheid tot verhaal op hem is verminderd, ten behoeve 

van de boedel door een buitengerechtelijke verklaring vernietigen, in-

dien aannemelijk is dat deze geheel of nagenoeg geheel met het oogmerk 

van vermindering van dat verhaal zijn verricht.  
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Artikel 62 

 

 1. Een ieder die, zonder deel uit te maken van het bestuur, 

krachtens de statuten, het reglement als bedoeld in artikel 3, tweede 

lid, of krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeel-

houders, tijdelijk of onder bepaalde omstandigheden daden van bestuur 

verricht, wordt ten aanzien van hun rechten en verplichtingen ten op-

zichte van de vennootschap en derden als bestuurder aangemerkt. 

 2. Het goedkeuren van bepaalde bestuurshandelingen of het verle-

nen van machtiging daartoe geldt niet als het verrichten van daden van 

bestuur. 

 

Hoofdstuk VI. Omzetting 

 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 63 

 

 1. Een naamloze vennootschap en een Aruba vrijgestelde vennoot-

schap kunnen zich omzetten in een vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid.  

 2. Voor omzetting als bedoeld in het eerste lid, is vereist een 

besluit tot omzetting alsmede een besluit tot statutenwijziging.  

 3. Een besluit tot omzetting wordt genomen door de algemene ver-

gadering van aandeelhouders. Tenzij de statuten anders bepalen, gelden 

voor een besluit tot omzetting de vereisten die gelden voor een be-

sluit tot statutenwijziging. Gelden voor wijziging van afzonderlijke 

bepalingen van de statuten nadere vereisten, dan wordt bij het besluit 

tot omzetting mede aan deze vereisten voldaan, tenzij die bepalingen 

na de omzetting onverminderd zullen gelden; de artikelen 45, derde tot 

en met zesde lid, en 47, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepas-

sing. 

 4. De omzetting komt tot stand door een notariële akte van omzet-

ting, op het ontwerp waarvan een verklaring van de Minister van Justi-

tie is verkregen, dat hem van geen bezwaren tegen de omzetting is ge-

bleken. De artikelen 12, tweede en vierde lid, en 13, eerste lid en 

tweede lid, onderdeel a, zijn van overeenkomstige toepassing.  

 5. Na de omzetting kunnen een aandeelhouder, een vruchtgebruiker 

en een pandhouder de aan een aandeel verbonden rechten niet uitoefenen 

zolang zij niet in het register, bedoeld in artikel 30, zijn inge-

schreven. Voor zover aandeelbewijzen aan toonder zijn uitgegeven, 

vindt geen inschrijving plaats dan tegen afgifte van de aandeelbewij-

zen aan de vennootschap. 

 6. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet. 

 

Artikel 64 

 

 1. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan zich om-

zetten in een naamloze vennootschap. Artikel 63, tweede, derde en zes-

de lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 2. De omzetting komt tot stand door het verlijden van een notari-

ele akte van omzetting op het ontwerp waarvan een verklaring van de 

Minister van Justitie, waarop artikel 38 Wetboek van Koophandel van 

Aruba van overeenkomstige toepassing is, is verkregen, dat hem van 
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geen bezwaren tegen de omzetting is gebleken. De artikelen 35 tot en 

met 37 van het Wetboek van Koophandel van Aruba zijn van overeenkom-

stige toepassing op de notariële akte van omzetting. 

 3. Indien de vennootschap aansprakelijke aandeelhouders kent, is 

artikel 31, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 

schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die zijn verricht vóór 

het van kracht worden van de omzetting. 

 

Artikel 65 

 

 De notaris ten overstaan van wie de akte van omzetting is verle-

den, draagt zorg dat de stukken die moeten worden gedeponeerd en de 

gegevens waarvan de wet inschrijving voorschrijft, zo spoedig mogelijk 

na omzetting ter deponering en inschrijving worden aangeboden ten kan-

tore van het handelsregister, en voorts dat zo spoedig mogelijk in de 

Landscourant van Aruba mededeling wordt gedaan van de omzetting.  

 

Afdeling 2. Grensoverschrijdende omzetting 

 

Artikel 66 

 

 1. Een buitenlandse rechtspersoon die naar aard en inrichting 

vergelijkbaar is met een naamloze vennootschap, een Aruba vrijgestelde 

vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan 

zich met inachtneming van artikel 63, vierde lid, omzetten in een ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid, mits ingevolge het recht dat 

de buitenlandse rechtspersoon beheerst deze rechtspersoon na omzetting 

als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortbestaat. Indien 

aan de in dit lid bedoelde voorwaarden niet is voldaan, komt de omzet-

ting niet tot stand.  

 2. Artikel 65 is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het 

derde lid. 

 3. Aan de notariële akte van omzetting wordt een verklaring ge-

hecht van de autoriteit die daartoe bevoegd is naar het recht dat de 

buitenlandse rechtspersoon beheerst of, bij gebreke daaraan, van een 

ter zake deskundige rechtsgeleerde dat het recht dat de buitenlandse 

rechtspersoon beheerst omzetting in een vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid toelaat. 

 4. Indien ingevolge het recht dat op de buitenlandse rechtsper-

soon van toepassing is, de omzetting niet tot stand komt op het moment 

van het verlijden van de notariële akte van omzetting, wordt hiervan 

in de akte melding gemaakt. In dat geval komt, in afwijking van arti-

kel 63, vierde lid, de omzetting tot stand op het door dat recht aan-

gewezen tijdstip. De notaris draagt alsdan zorg dat zo spoedig moge-

lijk ten kantore van het handelsregister opgaaf wordt gedaan van het 

tijdstip waarop de omzetting tot stand is gekomen.  

 5. Een besluit tot omzetting kan worden genomen onder een op-

schortende voorwaarde als bedoeld in artikel 11 van de Landsverorde-

ning zetelverplaatsing rechtspersonen (AB 1996 no. 64). In dat geval 

zijn de artikelen 11 tot en met 13 van de in de eerste volzin genoemde 

landsverordening van overeenkomstige toepassing. 

 6. Onverminderd artikel 13 van de Landsverordening zetelverplaat-

sing rechtspersonen, komt een omzetting waaraan een besluit als be-

doeld in het vijfde lid, ten grondslag ligt, tot stand met ingang van 
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de dag waarop de in het besluit genoemde opschortende voorwaarde in 

vervulling is gegaan, of indien het recht dat de buitenlandse rechts-

persoon beheerst dit niet toelaat, het door dat recht aangewezen tijd-

stip. De artikelen 7 tot en met 9 van de in de eerste volzin genoemde 

landsverordening zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 67 

 

 1. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan zich om-

zetten in een buitenlandse rechtspersoon die naar aard en inrichting 

vergelijkbaar is met een naamloze vennootschap of een vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, mits ingevolge het recht dat de beoogde 

buitenlandse rechtspersoon beheerst, de omgezette vennootschap voort-

bestaat in de beoogde rechtspersoonsvorm. Indien aan de in dit lid be-

doelde voorwaarden niet is voldaan, komt de omzetting niet tot stand. 

 2. Artikel 63, tweede, derde en zesde lid, is van overeenkomstige 

toepassing. De notulen van de vergaderingen waarin tot omzetting wordt 

besloten, worden opgemaakt bij notariële akte. 

 3. De omzetting komt tot stand door een notariële akte van omzet-

ting. Artikel 13, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de 

notariële akte van omzetting. Onverminderd het vijfde en achtste lid, 

draagt de notaris zo spoedig mogelijk zorg voor deponering van de akte 

van omzetting ten kantore van het handelsregister en voorts dat zo 

spoedig mogelijk in de Landscourant van Aruba mededeling wordt gedaan 

van de omzetting. 

 4. Aan de notariële akte van omzetting wordt een verklaring ge-

hecht van de autoriteit die daartoe bevoegd is naar het recht dat de 

buitenlandse rechtspersoon beheerst of, bij gebreke daaraan, van een 

ter zake deskundige rechtsgeleerde dat het recht dat de beoogde bui-

tenlandse rechtspersoon beheerst omzetting in de beoogde rechtsper-

soonsvorm toelaat.  

 5. Indien ingevolge het recht dat op de beoogde buitenlandse 

rechtspersoonsvorm van toepassing is de omzetting niet tot stand komt 

op het moment van het verlijden van de notariële akte van omzetting, 

wordt hiervan in de akte melding gemaakt. In dat geval komt, in afwij-

king van het derde lid, de omzetting tot stand op het door dat recht 

aangewezen tijdstip. De notaris draagt alsdan zorg dat zo spoedig mo-

gelijk ten kantore van het handelsregister opgaaf wordt gedaan van het 

tijdstip waarop de omzetting tot stand is gekomen. 

 6. Indien de vennootschap aansprakelijke aandeelhouders kent, is 

artikel 31, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 

schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen die zijn verricht vóór 

het van kracht worden van de omzetting. 

 7. Een besluit tot omzetting kan worden genomen onder een op-

schortende voorwaarde als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de 

Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen.  

 8. Een omzetting waaraan een besluit als bedoeld in het zevende 

lid, ten grondslag ligt, komt tot stand met ingang van de dag waarop 

de in het besluit genoemde opschortende voorwaarde in vervulling is 

gegaan, of indien het recht dat de buitenlandse rechtspersoon beheerst 

dit niet toelaat, het door dat recht aangewezen tijdstip.  

 9. Artikel 68 is op een besluit tot omzetting als bedoeld in het 

zevende lid, niet van toepassing. 
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Artikel 68 

 

 1. In geval van omzetting als bedoeld in artikel 67, stelt het 

bestuur een voorstel tot omzetting op dat vermeldt de huidige naam en 

zetel van de vennootschap, alsmede, voor de rechtspersoonsvorm waarin 

de vennootschap zich wenst om te zetten: 

a. de beoogde statutaire zetel, dan wel het equivalent daarvan volgens 

het recht dat die rechtspersoonsvorm beheerst; 

b. zijn nieuwe statuten, dan wel het equivalent daarvan volgens het 

recht dat die rechtspersoonsvorm beheerst; 

c. zijn nieuwe benaming;  

d. de gevolgen van de omzetting voor aandeelhouders, schuldeisers con-

tractuele wederpartijen en bijzondere rechthebbenden als bedoeld in 

artikel 80; en 

e. de waarde van de aandelen, zonodig onderscheiden naar soort en aan-

duiding, vastgesteld door een deskundige als bedoeld in artikel 73, 

vijfde lid; van de waardering wordt een verslag opgemaakt.  

Onderdeel e blijft buiten toepassing indien de algemene vergadering 

van aandeelhouders daartoe met instemming van alle aandeelhouders be-

sluit of indien de aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering 

van een gereglementeerde effectenbeurs die onder overheidstoezicht 

staat of onder toezicht staat van een van overheidswege erkende auto-

riteit of instelling. De leden 4 tot en met 6 blijven alsdan eveneens 

buiten toepassing.  

 2. De vennootschap legt het voorstel tot omzetting alsmede het 

verslag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, ter inzage ten 

kantore van de vennootschap, of bij gebreke van een kantoor van de 

vennootschap, het kantooradres van de wettelijk vertegenwoordiger, 

voor de aandeelhouders en andere stemgerechtigden, alsmede voor hen 

die een bijzonder recht jegens de rechtspersoon hebben, zoals een 

recht op een uitkering van winst, tot het nemen van aandelen of tot 

het bijwonen van vergaderingen.  

 3. Het voorstel wordt ondertekend door alle bestuurders en, zo 

die er zijn, alle commissarissen. Ontbreekt een handtekening van een 

van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

 4. Artikel 41 is van overeenkomstige toepassing, met dien ver-

stande dat in afwijking van artikel 41, tweede lid, de oproepingster-

mijn ten minste dertig dagen bedraagt en dat in afwijking van artikel 

41, vijfde lid, het besluit tot omzetting slechts kan worden genomen 

indien hiermee alle stemgerechtigden alsmede alle aandeelhouders zon-

der stemrecht instemmen indien de bedoelde voorschriften niet in acht 

zijn genomen.  

 5. Aandeelhouders die tegen het voorstel hebben gestemd alsmede 

aandeelhouders zonder stemrecht kunnen ter vergadering waarop is be-

sloten tot omzetting, de vennootschap verzoeken hen de waarde van hun 

aandelen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, uit te keren. De 

identiteit van deze aandeelhouders wordt opgetekend in de notulen van 

de vergadering. Bij de statuten kan dit recht worden uitgesloten of 

beperkt; het eerste lid, onderdeel e, mist dan in zoverre toepassing.  

 6. Het bestuur gaat niet over tot uitkering van de waarde als be-

doeld in het vijfde lid, dan nadat een hiertoe bijeengeroepen algemene 

vergadering van aandeelhouders heeft besloten tot bestendiging van het 

besluit tot omzetting. Aan de aandeelhouders, bedoeld in het vijfde 

lid, komt hierbij geen stemrecht toe. Artikel 38, zesde lid, is van 
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overeenkomstige toepassing.  

 7. Onverminderd het twaalfde en dertiende lid, kan de akte van 

omzetting niet worden verleden voordat de waarde, bedoeld in het vijf-

de lid, is uitgekeerd. De aandelen waarop de uitkering betrekking 

heeft, vervallen op het moment dat de omzetting van kracht wordt. 

 8. De vennootschap legt het besluit tot omzetting en indien van 

toepassing het besluit, bedoeld in het zesde lid, neer ten kantore van 

het handelsregister, tezamen met de gegevens bedoeld in het eerste lid 

met vermelding van het bedrag waarmee als gevolg van de uitkeringen 

als bedoeld in het vijfde lid, het bedrag waarmee in het kapitaal 

wordt deelgenomen, wordt verlaagd. Vermelding van de gegevens bedoeld 

in het eerste lid, onderdeel e, kan achterwege blijven. De genoemde 

bescheiden kunnen worden neergelegd in het Engels, zonder dat hiervan 

een beëdigde vertaling in het Nederlands of Papiamento is bijgevoegd. 

 9. De vennootschap plaatst voorts een advertentie in de Landscou-

rant van Aruba alsmede in een landelijk verspreid nieuwsblad waarbij 

de voorgenomen omzetting wordt aangekondigd, met vermelding van het 

openbare register waar het voorstel tot omzetting, het besluit tot om-

zetting en de bijbehorende stukken zijn gedeponeerd en van het adres 

waar zij krachtens het tweede lid ter inzage liggen. Tegelijkertijd 

geeft de vennootschap aan elke haar bekende schuldeiser, contractuele 

wederpartij, alsmede iedere bijzonder rechthebbende als bedoeld in ar-

tikel 80 schriftelijk kennis van het voornemen tot omzetting en depo-

nering van de stukken, bedoeld in de eerste volzin. Voorts geeft de 

vennootschap tegelijkertijd met de deponering en aankondiging, de mi-

nister van Justitie en de minister belast met economische aangelegen-

heden schriftelijk kennis van het voornemen tot omzetting en van de 

deponering van die stukken.  

 10. Tot dertig dagen nadat de aankondiging en de aanschrijving, 

bedoeld in het negende lid, is gedaan, kan iedere schuldeiser of con-

tractuele wederpartij van de om te zetten vennootschap, alsmede iedere 

bijzonder rechthebbende als bedoeld in artikel 80, door een verzoek-

schrift bij de rechter, tegen de aangekondigde omzetting in verzet ko-

men op de grond dat hij in zijn positie wordt geschaad. Het verzoek-

schrift vermeldt welke zekerheid, waarborg, contractswijziging, ont-

binding of schadevergoeding wordt verlangd.  

 11. Indien de rechter het verzet gegrond oordeelt, bepaalt hij de 

door de vennootschap of een derde te stellen maatregel, zekerheid of 

waarborg of te betalen schadevergoeding, dan wel de contractswijziging 

of -ontbinding die zal gelden wanneer de omzetting tot stand komt. Aan 

een contractswijziging of -ontbinding kan de rechter een, per de datum 

van de omzetting ingaande, op de vennootschap rustende verplichting 

tot schadevergoeding verbinden. 

 12. De akte van omzetting kan slechts worden verleden als geen 

verzet is aangetekend of, indien verzet is aangetekend, niet voordat 

het verzet is ingetrokken, de beslissing waarbij het verzet ongegrond 

is verklaard uitvoerbaar is of, bij gegrondverklaring, de vastgestelde 

waarborg of zekerheid is gesteld. 

 13. Elke bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk naast de vennoot-

schap voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting 

jegens degene aan wie geen aanschrijving is geschied als bedoeld in 

het negende lid. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van één 

jaar na inschrijving van de omzetting in het handelsregister. 
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Artikel 69 

 

 1. De omzetting in een buitenlandse rechtspersoon heeft geen 

rechtsgevolg wanneer de minister van Justitie of de minister belast 

met economische aangelegenheden zich daartegen heeft verzet om redenen 

van algemeen belang, door nederlegging van een daarop betrekking heb-

bende verklaring ten kantore van het handelsregister binnen dertig da-

gen na de aankondiging en kennisgeving, bedoeld in artikel 68, negende 

lid. Tegen het verzet staat voor de vennootschap beroep open bij de 

rechter.  

 2. De akte van omzetting mag niet worden verleden voordat het 

verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet onherroepelijk is 

geworden. 

 

Hoofdstuk VII. Fusie 

 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 70 

 

 1. Fusie is de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen 

waarbij een van deze het vermogen van de andere onder algemene titel 

verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die bij deze rechtshan-

deling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene ti-

tel verkrijgt.  

 2. Fusie kan tot stand komen tussen naamloze vennootschappen, 

Aruba vrijgestelde vennootschappen en vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid, mits ten minste een van de verdwijnende rechtsper-

sonen de rechtsvorm heeft van een vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid, dan wel de verkrijgende rechtspersoon de rechtsvorm heeft 

van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of deze rechtsvorm 

verkrijgt met het van kracht worden van de fusie. 

 3. Wordt de verkrijgende rechtspersoon nieuw opgericht, dan heeft 

hij de rechtsvorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

Is de verkrijgende rechtspersoon een van de fuserende rechtspersonen 

en heeft hij niet de rechtsvorm van een vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid, dan kan hij deze rechtsvorm verkrijgen door het van 

kracht worden van de fusie, indien het fusievoorstel hierin voorziet. 

Een Aruba vrijgestelde vennootschap kan slechts optreden als verkrij-

gende vennootschap, indien zij met het van kracht worden van de fusie 

de rechtsvorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan-

neemt. 

 4. Een ontbonden rechtspersoon mag niet fuseren, indien reeds uit 

hoofde van de vereffening een uitkering is gedaan.  

 5. Een rechtspersoon mag niet fuseren gedurende faillissement of 

surséance van betaling. 

 6. Met uitzondering van de verkrijgende rechtspersoon houden de 

fuserende rechtspersonen door het van kracht worden van de fusie op te 

bestaan. De aandeelhouders van de verdwijnende rechtspersonen worden 

door de fusie aandeelhouder van de verkrijgende rechtspersoon, uitge-

zonderd in de volgende gevallen: 

a. ingeval van een fusie tussen een vennootschap als verkrijgende 

rechtspersoon en een rechtspersoon waarvan zij alle aandelen houdt; 

of 
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b. wanneer een persoon, of een ander voor diens rekening, alle aande-

len houdt van de te fuseren vennootschappen en de verkrijgende ven-

nootschap geen aandelen toekent ingevolge de akte van fusie; of 

c. wanneer krachtens de ruilverhouding van de aandelen zelfs geen 

recht bestaat op een enkel aandeel. 

Voorts worden voor aandelen in het kapitaal van de verdwijnende ven-

nootschappen die worden gehouden door of voor rekening van de fuseren-

de vennootschappen, geen aandelen toegekend. 

 7. Indien na een fusie blijkt dat voor de overgang van een vermo-

gensbestanddeel een nadere handeling is vereist, kan deze handeling 

namens de verdwenen rechtspersoon worden verricht door de verkrijgende 

rechtspersoon. 

 

Artikel 71 

 

 1. De besturen van de fuserende rechtspersonen stellen een voor-

stel tot fusie op. Dit voorstel vermeldt ten minste:  

a. de rechtsvorm, naam en zetel van de te fuseren rechtspersonen;  

b. de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals die luiden en 

zoals zij na de fusie zullen luiden, of indien de verkrijgende ven-

nootschap nieuw wordt opgericht, het ontwerp van de akte van op-

richting, dan wel indien de verkrijgende rechtspersoon wordt omge-

zet in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het ontwerp 

van de akte van omzetting; 

c. welke rechten of vergoedingen ten laste van de verkrijgende rechts-

persoon worden toegekend aan degenen die anders dan als  aandeel-

houder bijzondere rechten hebben jegens de verdwijnende rechtsper-

sonen, zoals rechten op een uitkering van winst of tot het nemen 

van aandelen, en met ingang van welk tijdstip; 

d. welke voordelen in verband met de fusie worden toegekend aan een 

bestuurder, commissaris, bestuurder of aandeelhouder van een te fu-

seren rechtspersoon of aan een ander die bij de fusie is betrokken; 

e. de voornemens over de samenstelling na de fusie van het bestuur, en 

als er een raad van commissarissen zal zijn, van die raad; 

f. voor elk van de verdwijnende rechtspersonen het tijdstip met ingang 

waarvan financiële gegevens zullen worden verantwoord in de jaarre-

kening of andere financiële verantwoording van de verkrijgende 

rechtspersoon; 

g. de voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van de aande-

len of het aandeelhouderschap van de verdwijnende rechtspersonen; 

h. de voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamheden 

van de bij de fusie betrokken rechtspersonen; 

i. wie in voorkomend geval het besluit tot fusie moeten goedkeuren; 

j. de ruilverhouding van de aandelen en eventueel de omvang van de be-

talingen krachtens de ruilverhouding, tenzij artikel 73, negende 

lid, van toepassing is; 

k. met ingang van welk tijdstip en in welke mate de aandeelhouders van 

de verdwijnende vennootschappen zullen delen in de winst van de 

verkrijgende vennootschap; 

l. een vermogensopstelling van de verkrijgende vennootschap die be-

trekking heeft op de vermoedelijke toestand onmiddellijk na het van 

kracht worden van de fusie; de vermogensopstelling toont een eigen 

vermogen als bedoeld in artikel 38, zesde lid, dat niet lager is 

dan het bedrag waarmee na de fusie in het kapitaal van de verkrij-
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gende vennootschap wordt deelgenomen. Gegevens daarvoor mogen wor-

den ontleend aan de in artikel 72, tweede lid, bedoelde jaarreke-

ningen of vermogensopstellingen, met dien verstande dat afwijkingen 

daarvan worden toegelicht;  

m. hoeveel aandelen eventueel zullen worden ingetrokken met toepassing 

van artikel 73, derde lid; 

n. of bij de fusie een reglement als bedoeld in artikel 3, tweede lid, 

van kracht wordt, wordt gewijzigd of ingetrokken. 

 2. Het voorstel tot fusie wordt ondertekend door de bestuurders 

van elke te fuseren rechtspersoon; ontbreekt de handtekening van een 

of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding ge-

maakt. 

 3. Indien een fuserende rechtspersoon een raad van commissarissen 

kent, moet het voorstel tot fusie zijn goedgekeurd door de raad van 

commissarissen en wordt het door de commissarissen mede ondertekend; 

ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan 

onder opgave van reden melding gemaakt.  

 

Artikel 72 

 

 1. In een schriftelijke toelichting geeft het bestuur van elke te 

fuseren rechtspersoon de redenen voor de fusie met een uiteenzetting 

over de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden en een toelichting 

uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt. 

 2. Indien het eerste boekjaar van een fuserende rechtspersoon nog 

niet is verstreken of indien het laatste boekjaar van de rechtsper-

soon, waarover een jaarrekening of andere financiële verantwoording is 

vastgesteld, meer dan zes maanden voor de nederlegging van het voor-

stel tot fusie is verstreken, maakt het bestuur een jaarrekening of 

tussentijdse vermogensopstelling op. Deze heeft betrekking op de stand 

van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor 

de maand waarin zij wordt neergelegd. De vermogensopstelling wordt op-

gemaakt met inachtneming van de indeling en de waarderingsmethoden die 

in de laatst vastgestelde jaarrekening of andere financiële verant-

woording zijn toegepast, tenzij daarvan gemotiveerd wordt afgeweken op 

de grond dat de actuele waarde belangrijk afwijkt van de boekwaarde.  

 3. Tenzij artikel 73, negende lid, van toepassing is, moet het 

bestuur in de toelichting op het voorstel tot fusie mededelen: 

a. volgens welke methode of methoden de ruilverhouding van de aandelen 

is vastgesteld; 

b. of deze methode of methoden in het gegeven geval passen; 

c. tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; 

d. indien meer dan een methode is gebruikt, of het bij de waardering 

aangenomen betrekkelijke gewicht van de methoden in het maatschap-

pelijke verkeer als aanvaardbaar kan worden beschouwd; en 

e. welke bijzondere moeilijkheden er eventueel zijn geweest bij de 

waardering en bij de bepaling van de ruilverhouding. 

 4. Een toelichting is niet vereist voor de verdwijnende rechts-

persoon indien: 

a. de verkrijgende vennootschap alle aandelen houdt in zijn kapitaal; 

dan wel 

b. een persoon, of een ander voor diens rekening, alle aandelen houdt 

van de te  fuseren vennootschappen en de verkrijgende vennootschap 

geen aandelen toekent  ingevolge de akte van fusie, tenzij anderen 
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dan de verkrijgende rechtspersoon een bijzonder recht jegens de 

verdwijnende rechtspersoon hebben, zoals een recht op uitkering van 

winst of tot het nemen van aandelen.  

 

Artikel 73 

 

 1. Indien aandelen of certificaten van aandelen van een te fuse-

ren vennootschap zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs, kan 

de ruilverhouding afhankelijk zijn van de prijs van die aandelen on-

derscheidenlijk certificaten op die beurs op een of meer in het voor-

stel tot fusie te bepalen tijdstippen, gelegen voor de dag waarop de 

fusie van kracht wordt. 

 2. Indien krachtens de ruilverhouding van de aandelen recht be-

staat op geld of schuldvorderingen, mag het gezamenlijke bedrag daar-

van een tiende van het bedrag waarmee door de toegekende aandelen in 

het kapitaal wordt deelgenomen, niet te boven gaan. 

 3. Bij de akte van fusie kan de verkrijgende vennootschap aande-

len in haar kapitaal die zij zelf of een andere fuserende vennootschap 

houdt, intrekken tot ten hoogste het bedrag waarmee door de toegekende 

aandelen in het kapitaal wordt deelgenomen.  

 4. Een door het bestuur aangewezen externe deskundige onderzoekt 

het voorstel tot fusie en stelt een verslag op, waarin hij zijn oor-

deel geeft over de vermogensopstelling bedoeld in artikel 71, eerste 

lid, onderdeel k, van de verkrijgende vennootschap. Tevens stelt hij 

een verslag op, waarin hij zijn oordeel geeft over de mededelingen, 

bedoeld in artikel 72, derde lid, en verklaart hij of de voorgestelde 

ruilverhouding van de aandelen, mede gelet op de bijgevoegde stukken, 

naar zijn oordeel redelijk is. De vorige volzin blijft buiten toepas-

sing indien daartoe wordt besloten met instemming van alle stemgerech-

tigden en houders van aandelen zonder stemrecht. 

 5. Onder externe deskundige als bedoeld in het vierde lid wordt 

verstaan een deskundige als bedoeld in het Landsbesluit, houdende al-

gemene maatregelen, van 15 december 2003 ter uitvoering van artikel 

19, tweede lid, onderdeel d, ten 2°, van de Landsverordening dividend-

belasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 123) (AB 2004 no. 2), of 

het landsbesluit dat dit vervangt. 

 6. Indien twee of meer van de fuserende vennootschappen naamloze 

vennootschappen zijn, wordt slechts dezelfde persoon als deskundige 

aangewezen, indien de algemene vergadering van aandeelhouders het be-

sluit daartoe heeft goedgekeurd. 

 7. De deskundigen zijn bij alle fuserende vennootschappen gelij-

kelijk tot onderzoek bevoegd. 

 8. Op de verklaring van de deskundige en zijn verslag over de 

vermogensopstelling bedoeld in artikel 71, eerste lid, onderdeel k, is 

artikel 74 van overeenkomstige toepassing en op zijn verslag over de 

mededelingen, bedoeld in artikel 72, derde lid, artikel 74, tweede 

lid. 

 9. Dit artikel mist toepassing indien:  

a. de verkrijgende vennootschap alle aandelen houdt in het kapitaal 

van de verdwijnende vennootschap; dan wel 

b. een persoon, of een ander voor diens rekening, alle aandelen houdt 

van de te fuseren vennootschappen en de verkrijgende vennootschap 

geen aandelen toekent ingevolge de akte van fusie. 
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Artikel 74 

 

 1. Elke te fuseren rechtspersoon legt ten kantore van het han-

delsregister neer: 

a. het voorstel tot fusie; 

b. de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen of andere financiële 

verantwoordingen van de te fuseren rechtspersonen, met de deskundi-

genverklaring daarbij, voor zover deze stukken ter inzage liggen of 

moeten liggen; 

c. de jaarverslagen van de partijen bij de fusie over de laatste drie 

afgesloten jaren, voor zover deze ter inzage liggen of moeten lig-

gen; 

d. tussentijdse vermogensopstellingen of niet goedgekeurde jaarreke-

ningen, voor zover vereist ingevolge artikel 72, tweede lid, en 

voor zover de jaarrekening van de rechtspersoon ter inzage moet 

liggen.  

De genoemde bescheiden kunnen worden neergelegd in het Engels zonder 

dat hiervan een beëdigde vertaling in het Nederlands of Papiamento is 

bijgevoegd.  

 2. Tegelijkertijd legt het bestuur de stukken met inbegrip van 

jaarrekeningen of andere financiële verantwoordingen die niet ter 

openbare inzage hoeven te liggen, alsmede, indien van toepassing, het 

reglement, bedoeld in artikel 3, tweede lid, zoals dat met het van 

kracht worden van de fusie zal gelden en de in artikel 72, tweede lid, 

bedoelde vermogensopstelling samen met de toelichtingen van de bestu-

ren op het voorstel, neer ten kantore van de rechtspersoon of, bij ge-

breke van een kantoor, op het woonadres van een bestuurder en, indien 

toepasselijk, op het kantooradres van de wettelijk vertegenwoordiger. 

De stukken liggen tot het tijdstip van de fusie en nog zes maanden na-

dien op het adres van de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk 

van een bestuurder daarvan en, indien van toepassing, op het kantoor-

adres van de wettelijk vertegenwoordiger, ter inzage voor de aandeel-

houders, en voor hen die een bijzonder recht jegens de rechtspersoon 

hebben, zoals een recht op een uitkering van winst, tot het nemen van 

aandelen of tot het bijwonen van vergaderingen. In dit tijdvak kunnen 

zij kosteloos een afschrift daarvan krijgen. 

 3. De te fuseren rechtspersonen plaatsen tevens een advertentie 

in de Landscourant van Aruba alsmede in een landelijk verspreid 

nieuwsblad waarbij de voorgenomen fusie wordt aangekondigd, met ver-

melding van het openbare register waar het fusievoorstel en de bijbe-

horende stukken zijn gedeponeerd en van het adres waar zij krachtens 

het vorige lid ter inzage liggen.  

 4. Indien de besturen van de te fuseren rechtspersonen het voor-

stel tot fusie wijzigen, zijn het eerste tot en met het derde lid van 

overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 75 

 

 Het bestuur van elke te fuseren rechtspersoon is verplicht de al-

gemene vergadering van aandeelhouders en de andere te fuseren rechts-

personen in te lichten over na het voorstel tot fusie gebleken belang-

rijke wijzigingen in de omstandigheden die, waren zij bekend geweest, 

de mededelingen in het voorstel tot fusie of in de toelichting zouden 

hebben beïnvloed. 
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Artikel 76 

 

 1. Tot dertig dagen nadat alle fuserende rechtspersonen de aan-

kondiging, bedoeld in artikel 74, derde lid, hebben gedaan, kan iedere 

schuldeiser of contractuele wederpartij van een van de fuserende ven-

nootschappen, alsmede iedere bijzonder rechthebbende in de zin van ar-

tikel 80, door een verzoekschrift bij de rechter, tegen de aangekon-

digde fusie in verzet komen op de grond dat hij in zijn positie als 

crediteur, contractuele wederpartij of bijzonder rechthebbende wordt 

geschaad. Het verzoekschrift vermeldt welke zekerheid, waarborg, con-

tractswijziging, ontbinding of schadevergoeding wordt verlangd. 

 2. Indien de rechter het verzet gegrond oordeelt bepaalt hij de 

door de verkrijgende vennootschap of een derde te stellen zekerheid of 

waarborg of te betalen schadevergoeding, dan wel de contractswijziging 

of -ontbinding die zal gelden wanneer de fusie tot stand komt. Aan een 

contractswijziging of -ontbinding kan hij een per de datum van de fu-

sie ingaande, op de verkrijgende vennootschap rustende verplichting 

tot schadevergoeding verbinden. 

 3. De akte van fusie, bedoeld in artikel 78, mag niet worden ver-

leden voordat het verzet is ingetrokken, de beslissing waarbij het 

verzet ongegrond is verklaard uitvoerbaar is of, bij gegrondverkla-

ring, de vastgestelde waarborg of zekerheid is gesteld. 

 4. Indien een verdwijnende vennootschap aansprakelijke aandeel-

houders kent, is artikel 31, vijfde lid, van overeenkomstige toepas-

sing ten aanzien van schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen 

die zijn verricht vóór het van kracht worden van de fusie.  

 5. Indien de akte van fusie al is verleden, kan de rechter op een 

ingesteld rechtsmiddel het stellen van een door hem omschreven waar-

borg bevelen en daaraan een dwangsom verbinden. 

 

Artikel 77 

 

 1. Het besluit tot fusie wordt genomen door de algemene vergade-

ring van aandeelhouders. Het besluit tot fusie mag niet afwijken van 

het fusievoorstel.  

 2. Een besluit tot fusie kan eerst worden genomen na verloop van 

dertig dagen na de dag waarop alle fuserende rechtspersonen de neder-

legging van het voorstel tot fusie hebben aangekondigd. 

 3. Tenzij de statuten een andere regeling geven voor besluiten 

tot fusie, gelden voor een besluit tot fusie de vereisten die gelden 

voor een besluit tot wijziging van de statuten. Gelden voor wijziging 

van afzonderlijke bepalingen nadere vereisten, dan wordt bij het be-

sluit tot fusie mede aan deze vereisten voldaan, tenzij die bepalingen 

na de fusie onverminderd zullen gelden; de artikelen 45, derde tot en 

met zesde lid, en 47, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 

De notulen van de vergaderingen waarin tot fusie wordt besloten, wor-

den opgemaakt bij notariële akte. 

 4. In afwijking van het eerste lid, kan een verkrijgende vennoot-

schap bij bestuursbesluit tot fusie besluiten, tenzij uit de statuten 

anders voortvloeit. Onverminderd het tweede lid, kan dit besluit 

slechts worden genomen indien de vennootschap het voornemen hiertoe 

heeft vermeld in de aankondiging dat het voorstel tot fusie is neerge-

legd. 

 5. Het vierde lid is niet van toepassing indien een of meer aan-



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

AB 2008 no. 62 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 24 februari 2016 

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

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

 

 
40 

deelhouders die tezamen ten minste een tiende van het bedrag waarmee 

in het kapitaal wordt deelgenomen vertegenwoordigen, of een zoveel ge-

ringer belang als in de statuten is bepaald, binnen een maand na de 

aankondiging aan het bestuur hebben verzocht de algemene vergadering 

van aandeelhouders bijeen te roepen om over de fusie te besluiten.  

 6. In de statuten of het reglement, bedoeld in artikel 3, tweede 

lid, van de verkrijgende vennootschap kan bij het van kracht worden 

van de fusie geen wijziging worden gebracht, indien het besluit tot 

fusie is genomen door het bestuur. 

 

Artikel 78 

 

 1. De fusie geschiedt bij notariële akte en wordt van kracht met 

ingang van de dag na die waarop de akte is verleden. Artikel 13, eer-

ste lid, is van overeenkomstige toepassing op de akte van fusie. De 

akte mag slechts worden verleden binnen zes maanden na de aankondiging 

van de nederlegging van het voorstel of, indien dit als gevolg van ge-

daan verzet niet mag, binnen een maand na het tijdstip, bedoeld in ar-

tikel 76, derde lid. Artikel 12, vierde lid, is van overeenkomstige 

toepassing op de akte van fusie indien hierbij een vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht of gevormd. 

 2. Aan de voet van de akte verklaart de notaris dat hem is geble-

ken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten 

die de wet, de statuten en het reglement, bedoeld in artikel 3, tweede 

lid, voor het totstandkomen van de fusie vereisen en dat voor het ove-

rige de daarvoor in de wet, in de statuten en in het reglement gegeven 

voorschriften zijn nageleefd. 

 3. De notaris ten overstaan van wie de akte van fusie is verle-

den, draagt binnen acht dagen na het verlijden van de akte van fusie 

zorg voor inschrijving van de fusie in het handelsregister. Daarbij 

wordt een afschrift van de akte van fusie met de notariële verklaring 

aan de voet daarvan ten kantore van het handelsregister neergelegd. De 

notaris draagt voorts zorg dat zo spoedig mogelijk in de Landscourant 

van Aruba mededeling wordt gedaan van de fusie. 

 4. De verkrijgende rechtspersoon doet binnen een maand opgave van 

de fusie aan de beheerders van andere openbare registers waarin over-

gang van rechten of de fusie kan worden ingeschreven. Gaat door de fu-

sie een registergoed op de verkrijgende rechtspersoon over, dan is de-

ze verplicht binnen deze termijn aan de bewaarder van de openbare re-

gisters, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burger-

lijk Wetboek van Aruba, de voor de inschrijving van de fusie vereiste 

stukken aan te bieden.  

 

Artikel 79 

 

 1. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen van de verdwijnende 

rechtspersonen gaan over op hetgeen daarvoor in de plaats treedt. 

 2. Rust het pandrecht of vruchtgebruik op aandelen waarvoor niets 

in de plaats treedt, dan geeft de verkrijgende rechtspersoon een ge-

lijkwaardige vervanging. 

 

Artikel 80 

 

 1. Hij die, anders dan als aandeelhouder, een bijzonder recht je-
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gens een verdwijnende rechtspersoon heeft, zoals een recht op een uit-

kering van winst of tot het nemen van aandelen, krijgt een gelijkwaar-

dig recht jegens de verkrijgende rechtspersoon, of schadevergoeding. 

Schadevergoeding kan niet worden gevorderd door iemand die reeds op de 

voet van artikel 76 schadevergoeding heeft verzocht, tenzij de rechter 

in die procedure op dat verzoek niet heeft beslist.  

 2. De schadevergoeding wordt bij gebreke van overeenstemming be-

paald door een of meer onafhankelijke deskundigen, ten verzoeke van de 

meest gerede partij te benoemen door de rechter. 

 3. Artikel 79 is van overeenkomstige toepassing op pandrecht of 

vruchtgebruik dat op de bijzondere rechten was gevestigd. 

 

Artikel 81 

 

 1. Op het tijdstip met ingang waarvan de verkrijgende rechtsper-

soon de financiële gegevens van een verdwijnende rechtspersoon zal 

verantwoorden in de eigen jaarrekening, is het laatste boekjaar van 

die verdwijnende rechtspersoon geëindigd. 

 2. De verplichtingen omtrent de jaarrekening of andere financiële 

verantwoording van de verdwijnende rechtspersonen rusten na de fusie 

op de verkrijgende rechtspersoon. 

 3. Waarderingsverschillen tussen de verantwoording van activa en 

passiva in de laatste jaarrekening of andere financiële verantwoording 

van de verdwijnende rechtspersonen en in de eerste jaarrekening waarin 

de verkrijgende rechtspersoon deze activa en passiva verantwoordt, 

worden toegelicht. 

 

Artikel 82 

 

 1. Indien ten gevolge van de fusie een overeenkomst van een fuse-

rende rechtspersoon naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

niet ongewijzigd in stand behoort te blijven, wijzigt of ontbindt de 

rechter de overeenkomst op vordering van een van de partijen. Aan de 

wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend. 

 2. De bevoegdheid tot het instellen van de vordering vervalt door 

verloop van zes maanden na de nederlegging van de akte van fusie ten 

kantore van het handelsregister overeenkomstig artikel 78, derde lid. 

De vordering kan niet worden ingesteld door iemand die reeds op de 

voet van artikel 76 wijziging of ontbinding van de overeenkomst heeft 

verzocht, tenzij de rechter in die procedure op dat verzoek niet heeft 

beslist.  

 3. Indien uit de wijziging of ontbinding van de overeenkomst 

schade ontstaat voor de wederpartij, is de rechtspersoon gehouden tot 

vergoeding daarvan. 

 

Artikel 83 

 

 1. De rechter kan een fusie vernietigen: 

a. indien de door een notaris ondertekende akte van fusie geen authen-

tiek geschrift is; 

b. wegens het niet naleven van artikel 70, vierde en vijfde lid, arti-

kel 76, derde lid, of artikel 78, tweede lid; 

c. wegens nietigheid, het niet van kracht zijn of een grond tot ver-

nietiging van een voor de fusie vereist besluit van de algemene 
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vergadering van aandeelhouders. 

 2. Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechter op 

vordering tegen de verkrijgende rechtspersoon van een aandeelhouder, 

bestuurder of andere belanghebbende. Een niet door de rechter vernie-

tigde fusie is geldig. 

 3. De bevoegdheid tot het instellen van de vordering tot vernie-

tiging vervalt door herstel van het verzuim of door verloop van zes 

maanden na de nederlegging van de akte van fusie ten kantore van het 

handelsregister overeenkomstig artikel 78, derde lid. 

 4. De fusie wordt niet vernietigd: 

a. indien de rechtspersoon binnen een door de rechter te bepalen tijd-

vak het verzuim heeft hersteld; 

b. indien de reeds ingetreden gevolgen van de fusie bezwaarlijk onge-

daan kunnen worden gemaakt. 

 5. Heeft de eiser tot vernietiging van de fusie schade geleden 

door een verzuim dat tot vernietiging had kunnen leiden, en vernietigt 

de rechter de fusie niet, dan kan de rechter de rechtspersoon veroor-

delen tot vergoeding van de schade. De rechtspersoon heeft daarvoor 

verhaal op de schuldigen aan het verzuim en, tot ten hoogste het geno-

ten voordeel, op degenen die door het verzuim zijn bevoordeeld. 

 6. De vernietiging wordt, door de zorg van de griffier van het 

gerecht waar de vordering laatstelijk aanhangig was, ingeschreven in 

het handelsregister waarin de fusie ingevolge artikel 78, derde lid, 

moet zijn ingeschreven. 

 7. De rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor verbinte-

nissen die, ten laste van de rechtspersoon waarin zij gefuseerd zijn 

geweest, zijn ontstaan na de fusie en voordat de vernietiging in het 

handelsregister is ingeschreven. 

 8. De onherroepelijke uitspraak tot vernietiging van een fusie is 

voor ieder bindend. Verzet door derden en herroeping zijn niet toege-

staan. 

 

Afdeling 2. Grensoverschrijdende fusies 

 

Artikel 84 

 

 1. Een naar aard en inrichting met de naamloze vennootschap, Aru-

ba vrijgestelde vennootschap of vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon kan als fuserende 

rechtspersoon optreden, mits het recht dat die buitenlandse rechtsper-

soon beheerst dit toelaat. Aan de akte van fusie wordt alsdan een ver-

klaring gehecht van de daartoe bevoegde autoriteit of, bij gebreke 

daaraan, een ter zake deskundige rechtsgeleerde dat het recht dat de 

buitenlandse rechtspersoon beheerst de fusie als omschreven in het fu-

sievoorstel toelaat.  

 2. Onverminderd de voorschriften die dienen te worden nageleefd 

ingevolge het recht dat de buitenlandse rechtspersoon beheerst, zijn, 

tenzij uit deze afdeling anders voortvloeit, op de fusie met een bui-

tenlandse rechtspersoon de artikelen 70 tot en met 82 zoveel mogelijk 

van toepassing. 

 3. In het geval van een fusie met een buitenlandse verkrijgende 

rechtspersoon die daarbij niet de rechtsvorm van een vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid aanneemt, wordt:  

a. indien de verkrijgende vennootschap aandelen toekent ingevolge de 
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fusie, in aanvulling op artikel 71, in het fusievoorstel tevens de 

waarde vermeldt van de aandelen in het kapitaal van de verdwijnende 

vennootschap, zonodig onderscheiden naar soort en aanduiding, vast-

gesteld door een deskundige als bedoeld in artikel 73, vijfde lid; 

van de waardering wordt een verslag opgemaakt waarop artikel 74, 

tweede lid, van overeenkomstige toepassing is; en  

b. in aanvulling op artikel 74, door de verdwijnende vennootschap, te-

gelijkertijd met de aankondiging van het voornemen tot fusie en de 

deponering van de in dat artikel bedoelde stukken, van de bedoelde 

aankondiging en deponering schriftelijk kennis gegeven aan:  

 1°. de aandeelhouders en elke haar bekende schuldeiser, contractue-

le wederpartij, alsmede iedere bijzonder rechthebbende in de 

zin van artikel 80; alsmede 

 2°. de Minister van Justitie en de minister, belast met economische 

aangelegenheden. 

 4. Het derde lid, onderdeel a, blijft buiten toepassing indien de 

algemene vergadering van aandeelhouders daartoe met instemming van al-

le aandeelhouders besluit of indien de verkrijgende vennootschap inge-

volge het fusievoorstel aandelen toekent die zijn toegelaten tot de 

officiële notering van een gereglementeerde effectenbeurs die onder 

overheidstoezicht staat of onder toezicht staat van een van overheids-

wege erkende autoriteit of instelling. Artikel 85 blijft alsdan even-

eens buiten toepassing. 

 5. Elke bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk naast de vennoot-

schap voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de fusie je-

gens degene aan wie geen aanschrijving is geschied als bedoeld in het 

derde lid, onderdeel b. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van 

één jaar na inschrijving van de fusie in het handelsregister.  

 6. Artikel 83 is van toepassing met dien verstande dat de fusie 

niet tot stand komt indien het recht dat de buitenlandse rechtspersoon 

beheerst de fusie niet toelaat.  

 7. Ten aanzien van de in artikel 78, tweede lid, bedoelde verkla-

ring kan de notaris zich verlaten op een verklaring van de autoriteit 

die daartoe bevoegd is naar het recht dat de buitenlandse rechtsper-

soon beheerst of, bij gebreke daaraan, van een ter zake deskundige 

rechtsgeleerde, dat aan de voorschriften voor fusie die gelden voor de 

buitenlandse vennootschap is voldaan, onverminderd het achtste lid. 

 8. Indien ingevolge het recht dat op de buitenlandse rechtsper-

soon van toepassing is de fusie niet van kracht wordt op de dag na het 

passeren van de notariële akte van fusie, wordt hiervan in de verkla-

ring, bedoeld in artikel 78, tweede lid, melding gemaakt. In dat geval 

wordt de fusie van kracht op het door dat recht aangewezen tijdstip. 

De notaris draagt alsdan zorg dat zo spoedig mogelijk van het van 

kracht worden van de fusie opgaaf wordt gedaan ten kantore van het 

handelsregister. 

 

Artikel 85 

 

 1. In geval van een fusie met een buitenlandse verkrijgende 

rechtspersoon die daarbij niet de rechtsvorm aanneemt van een vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheid, wordt een besluit tot fusie niet 

van kracht indien één of meer aandeelhouders die tegen het voorstel 

tot fusie hebben gestemd of één of meer aandeelhouders zonder stem-

recht, ter vergadering de vennootschap verzoeken hen de waarde van hun 
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aandelen, bedoeld in artikel 84, derde lid, onderdeel a, uit te keren. 

De identiteit van deze aandeelhouders wordt opgetekend in de notulen 

van de vergadering. Bij statuten kan het recht van aandeelhouders als 

bedoeld in dit lid worden uitgesloten of beperkt; artikel 84, derde 

lid, onderdeel a, mist dan in zoverre toepassing. 

 2. De besturen stellen in het geval als bedoeld in het eerste 

lid, eerste volzin, een nieuw fusievoorstel op, uitgaande van de situ-

atie dat de uitkering, bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgehad en 

de aandelen waarop die uitkering betrekking heeft, zijn vervallen; ar-

tikel 74, derde lid, is niet van toepassing indien het voor de uitke-

ring benodigde bedrag wordt verkregen door bijstorting of indien geen 

recht op uitkering bestaat, in welk geval de termijn, bedoeld in arti-

kel 77, tweede lid, kan worden bekort met instemming van alle, met be-

trekking tot het in het volgende lid bedoelde besluit, stemgerechtig-

den. Artikel 84, derde lid, onderdeel b, 2°, blijft buiten toepassing. 

 3. Het bestuur gaat niet over tot uitkering van de waarde als be-

doeld in het eerste lid, dan nadat de algemene vergadering van aan-

deelhouders heeft besloten tot fusie overeenkomstig het gewijzigde 

voorstel. Aan de aandeelhouders, bedoeld in het eerste lid, komt hier-

bij geen stemrecht toe.  

 4. Onverminderd artikel 76, mag de akte van fusie niet worden 

verleden voordat de waarde, bedoeld in het eerste lid, is uitgekeerd. 

De aandelen waarop de uitkering betrekking heeft, vervallen op het mo-

ment dat de fusie van kracht wordt.  

 5. Het tweede tot en met het vierde lid blijven buiten toepassing 

indien alle aandelen waarop het verzoek als bedoeld in het eerste lid 

betrekking heeft, zijn overgenomen door een of meer andere aandeelhou-

ders die geen verzoek als bedoeld in het eerste lid hebben gedaan. Het 

fusiebesluit wordt alsdan in afwijking van het eerste lid van kracht 

op het moment dat alle aandelen zijn overgegaan. 

 

Artikel 86 

 

 1. De fusie met een buitenlandse verkrijgende rechtspersoon die 

met het van kracht worden van de fusie niet de rechtsvorm aanneemt van 

een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft geen rechtsge-

volg indien de Minister van Justitie of de minister, belast met econo-

mische aangelegenheden zich daartegen heeft verzet om redenen van al-

gemeen belang door nederlegging van een daarop betrekking hebbende 

verklaring ten kantore van het handelsregister binnen dertig dagen na 

de in artikel 84, derde lid, onderdeel b, bedoelde kennisgeving. Tegen 

het verzet staat voor de vennootschap beroep open bij de rechter.  

 2. De akte van fusie mag niet worden verleden voordat het verzet 

is ingetrokken of de opheffing van het verzet onherroepelijk is. 

 

Hoofdstuk VIII. Splitsing 

 

Artikel 87 

 

 1. Splitsing is zuivere splitsing en afsplitsing. 

 2. Zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen 

van een rechtspersoon die bij de splitsing ophoudt te bestaan onder 

algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte 

beschrijving wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersonen.  
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 3. Afsplitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen of een 

deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt 

te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van 

splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door een of meer ande-

re rechtspersonen. 

 4. Partij bij de splitsing is de splitsende rechtspersoon, alsme-

de elke verkrijgende rechtspersoon, met uitzondering van rechtsperso-

nen die bij de splitsing worden opgericht. 

 5. Indien het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon 

overgaat, houdt hij door het van kracht worden van de splitsing op te 

bestaan. 

 6. Het vijfde lid geldt niet, indien ten minste één verkrijgende 

rechtspersoon een bij de splitsing opgerichte vennootschap is waarvan 

de splitsende rechtspersoon bij de splitsing alle aandelen verkrijgt. 

 7. De aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon worden door 

de splitsing aandeelhouder van alle verkrijgende rechtspersonen, uit-

gezonderd ingeval;  

a. alle aandelen in de verkrijgende vennootschappen direct of indirect 

worden gehouden door of voor rekening van de splitsende vennoot-

schap en de splitsende vennootschap niet ophoudt te bestaan; 

b. ten aanzien van verkrijgende vennootschappen artikel 89 wordt toe-

gepast; 

c. krachtens de ruilverhouding van de aandelen zelfs geen recht be-

staat op een enkel aandeel. 

Voorts worden geen aandelen in een verkrijgende vennootschap verkregen 

voor aandelen in een splitsende vennootschap die door of voor rekening 

van die verkrijgende vennootschap of door of voor rekening van de 

splitsende vennootschap worden gehouden. 

 8. Indien na zuivere splitsing blijkt dat voor de overgang van 

een vermogensbestanddeel een nadere handeling is vereist, kan deze 

handeling namens de gesplitste rechtspersoon worden verricht door de 

rechtspersoon die als verkrijger van dat vermogensbestanddeel is aan-

gemerkt. 

 

Artikel 88 

 

 1. Partijen bij een splitsing kunnen zijn naamloze vennootschap-

pen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en Aruba vrijge-

stelde vennootschappen met inachtneming van de navolgende bepalingen. 

 2. Wordt een verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing opge-

richt, dan geschiedt dat in de rechtsvorm van een vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid. 

 3. Bij splitsing van een naamloze vennootschap of Aruba vrijge-

stelde vennootschap kan slechts een vennootschap met beperkte aanspra-

kelijkheid als verkrijgende vennootschap optreden. Bij splitsing van 

een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan slechts een naam-

loze vennootschap die partij is bij de splitsing of een vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid als verkrijgende vennootschap optreden. 

 4. Een ontbonden rechtspersoon mag niet partij zijn bij een 

splitsing, indien reeds uit hoofde van de vereffening een uitkering is 

gedaan. Een rechtspersoon mag niet partij zijn bij een splitsing gedu-

rende faillissement of surséance van betaling. 

 5. Een splitsende rechtspersoon mag in faillissement of surséance 

van betaling zijn, mits alle verkrijgende rechtspersonen bij de split-
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sing opgerichte vennootschappen zijn en de splitsende rechtspersoon 

daarvan bij de splitsing enig aandeelhouder wordt. Indien de splitsen-

de rechtspersoon in faillissement is, kan de curator tot splitsing be-

sluiten en rusten de verplichtingen die ingevolge deze en de volgende 

afdeling op het bestuur rusten, op de curator; indien de rechtspersoon 

in surséance van betaling is, behoeft het besluit tot splitsing de 

goedkeuring van de bewindvoerder. Artikel 90, tweede lid, onderdeel e 

en onderdeel o, voor zover het betreft de waarde van het deel van het 

vermogen dat de splitsende rechtspersoon zal behouden, artikel 91, 

tweede lid, artikel 94, en artikel 97, vijfde lid, gelden niet in 

faillissement; artikel 90, tweede lid, onderdeel o, geldt niet in sur-

séance. 

 

Artikel 89 

 

 In het geval van een zuivere splitsing kan de akte van splitsing 

bepalen dat onderscheiden aandeelhouders van de splitsende rechtsper-

soon aandeelhouder worden van onderscheiden verkrijgende rechtsperso-

nen. In dat geval: 

a. vermeldt het voorstel tot splitsing naast de in artikel 90 genoemde 

gegevens welke aandeelhouders van welke verkrijgende rechtspersonen 

aandeelhouder worden; 

b. deelt het bestuur in de toelichting op het voorstel tot splitsing 

mee volgens welke criteria deze verdeling is vastgesteld; 

c. verklaart de deskundige, bedoeld in artikel 92, mede dat de voorge-

stelde verdeling, mede gelet op de bijgevoegde stukken, naar zijn 

oordeel redelijk is; en 

d. wordt het besluit tot splitsing door de algemene vergadering van 

aandeelhouders van de splitsende vennootschap genomen met een meer-

derheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in 

een vergadering waarin 95% van het door de aandelen vertegenwoor-

digde vermogen is vertegenwoordigd; in het geval dat slechts één 

van de aandeelhouders, enig aandeelhouder wordt in een van de ver-

krijgende rechtspersonen, behoeft het besluit tot splitsing tevens 

de instemming van de desbetreffende aandeelhouder. 

 

Artikel 90 

 

 1. De besturen van de partijen bij de splitsing stellen een voor-

stel tot splitsing op. 

 2. Dit voorstel vermeldt ten minste: 

a. de rechtsvorm, naam en zetel van de partijen bij de splitsing en, 

voor zover de verkrijgende rechtspersonen bij de splitsing worden 

opgericht, van deze rechtspersonen; 

b. de statuten van de verkrijgende rechtspersonen en van de voortbe-

staande splitsende rechtspersoon, zoals die luiden en zoals zij na 

de splitsing zullen luiden dan wel, voor zover de verkrijgende 

rechtspersonen bij de splitsing worden opgericht, het ontwerp van 

de akte van oprichting; 

c. of het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon zal overgaan 

of een gedeelte daarvan; 

d. een beschrijving aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald 

welke vermogensbestanddelen van de splitsende rechtspersoon zullen 

overgaan op elk van de verkrijgende rechtspersonen en, indien niet 
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het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon zal overgaan, 

welke vermogensbestanddelen door hem zullen worden behouden, alsme-

de een pro forma winst- en verliesrekening dan wel exploitatiereke-

ning van de verkrijgende rechtspersonen en de voortbestaande split-

sende rechtspersoon; 

e. de waarde, bepaald naar de dag waarop de in artikel 91, tweede lid, 

bedoelde jaarrekening of tussentijdse vermogensopstelling van de 

splitsende rechtspersoon betrekking heeft en berekend met inachtne-

ming van de derde volzin van die bepaling, van het deel van het 

vermogen dat elke verkrijgende rechtspersoon zal verkrijgen en van 

het deel dat de voortbestaande splitsende rechtspersoon zal behou-

den, alsmede de waarde van de aandelen in het kapitaal van verkrij-

gende rechtspersonen die de voortbestaande splitsende rechtspersoon 

bij de splitsing zal verkrijgen; 

f. welke rechten of vergoedingen ingevolge artikel 100 ten laste van  

de verkrijgende rechtspersonen worden toegekend aan degenen die an-

ders dan als aandeelhouder bijzondere rechten hebben jegens de 

splitsende rechtspersoon, zoals rechten op een uitkering van winst 

of tot het nemen van aandelen, en met ingang van welk tijdstip de 

toekenning geschiedt; 

g. welke voordelen in verband met de splitsing worden toegekend aan 

een bestuurder of commissaris van een partij bij de splitsing of 

aan een ander die bij de splitsing is betrokken; 

h. de voornemens over de samenstelling na de splitsing van de besturen 

van de verkrijgende rechtspersonen en van de voortbestaande split-

sende rechtspersoon, alsmede, voor zover er raden van commissaris-

sen zullen zijn, van die raden; 

i. het tijdstip met ingang waarvan financiële gegevens betreffende elk 

deel van het vermogen dat zal overgaan zullen worden verantwoord in 

de jaarrekening de verkrijgende rechtspersonen; 

j. de voorgenomen maatregelen in verband met het verkrijgen door de 

aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon van het aandeelhou-

derschap in de verkrijgende rechtspersonen; 

k. de voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamhe-

den; 

l. wie in voorkomend geval het besluit tot splitsing moet goedkeuren; 

m. de ruilverhouding van de aandelen en eventueel de omvang van de be-

talingen krachtens de ruilverhouding, tenzij artikel 92, negende 

lid, van toepassing is; 

n. met ingang van welk tijdstip en in welke mate de aandeelhouders van 

de splitsende vennootschap zullen delen in de winst van de verkrij-

gende vennootschappen; 

o. van elk van de partijen bij de splitsing die niet ophouden te be-

staan alsmede van een verkrijgende vennootschap die bij de split-

sing wordt opgericht een vermogensopstelling die betrekking heeft 

op de vermoedelijke toestand onmiddellijk na het van kracht worden 

van de splitsing; de vermogensopstelling toont een eigen vermogen 

als omschreven in artikel 38, zesde lid, dat niet lager is dan het 

bedrag waarmee na de splitsing in het kapitaal wordt deelgenomen. 

Gegevens daarvoor mogen worden ontleend aan de in artikel 91, twee-

de lid, bedoelde jaarrekeningen of vermogensopstellingen, met dien 

verstande dat afwijkingen daarvan worden toegelicht; 

p. hoeveel aandelen eventueel zullen worden ingetrokken met toepassing 

van artikel 92, derde lid; 
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q. of bij de splitsing een reglement als bedoeld in artikel 3, tweede 

lid, van kracht wordt, wordt gewijzigd of ingetrokken. 

 3. Het voorstel tot splitsing wordt ondertekend door de bestuur-

ders van elke partij bij de splitsing; ontbreekt de handtekening van 

een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding 

gemaakt. 

 4. Indien een partij bij de splitsing een raad van commissarissen 

kent, moet het voorstel tot splitsing zijn goedgekeurd door de raad 

van commissarissen en wordt het door de commissarissen mede onderte-

kend; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt 

daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

 

Artikel 91 

 

 1. In een schriftelijke toelichting geeft het bestuur van elke 

partij bij de splitsing de redenen voor de splitsing met een uiteen-

zetting over de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden en een toe-

lichting uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt. 

 2. Indien het eerste boekjaar van een partij bij de splitsing nog 

niet is verstreken of indien het laatste boekjaar van de rechtsper-

soon, waarover een jaarrekening of andere financiële verantwoording is 

vastgesteld, meer dan zes maanden voor de nederlegging van het voor-

stel tot splitsing is verstreken, maakt het bestuur een jaarrekening 

of tussentijdse vermogensopstelling op. Deze heeft betrekking op de 

stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde 

maand voor de maand waarin zij wordt neergelegd. De vermogensopstel-

ling wordt opgemaakt met inachtneming van de indeling en de waarde-

ringsmethoden die in de laatst vastgestelde jaarrekening of andere fi-

nanciële verantwoording zijn toegepast, tenzij daarvan gemotiveerd 

wordt afgeweken op grond dat de actuele waarde belangrijk afwijkt van 

de boekwaarde. 

 3. Tenzij artikel 92, negende lid, van toepassing is, deelt het 

bestuur in de toelichting op het voorstel tot splitsing mee: 

a. volgens welke methode of methoden de ruilverhouding van de aandelen 

is vastgesteld; 

b. of deze methode of methoden in het gegeven geval passen; 

c. tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; 

d. indien meer dan een methode is gebruikt, of het bij de waardering 

aangenomen betrekkelijke gewicht van de methoden in het maatschap-

pelijk verkeer als aanvaardbaar kan worden beschouwd; en 

e. welke bijzondere moeilijkheden er eventueel zijn geweest bij de 

waardering en bij de bepaling van de ruilverhouding.  

 

Artikel 92 

 

 1. Indien aandelen of certificaten van aandelen van een splitsen-

de vennootschap zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs, kan 

de ruilverhouding afhankelijk zijn van de prijs van die aandelen on-

derscheidenlijk certificaten op die beurs op een of meer in het voor-

stel tot splitsing te bepalen tijdstippen, gelegen voor de dag waarop 

de splitsing van kracht wordt. 

 2. Indien krachtens de ruilverhouding van de aandelen recht be-

staat op geld of schuldvorderingen, mag het gezamenlijke bedrag daar-

van een tiende van het bedrag waarmee door de toegekende aandelen in 
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het kapitaal wordt deelgenomen, niet te boven gaan. 

 3. Bij de akte van splitsing kan een verkrijgende vennootschap 

aandelen in de verkrijgende vennootschap die zij zelf houdt of krach-

tens de akte van splitsing verkrijgt, intrekken tot ten hoogste het 

bedrag waarmee door de toegekende aandelen in het kapitaal wordt deel-

genomen. 

 4. Aandelen in het kapitaal van de splitsende vennootschap die 

worden gehouden door of voor rekening van een verkrijgende rechtsper-

soon of door of voor rekening van de splitsende vennootschap verval-

len, indien de splitsende vennootschap bij de splitsing ophoudt te be-

staan. 

 5. Een door het bestuur aangewezen externe deskundige als bedoeld 

in artikel 73, vijfde lid, onderzoekt het voorstel tot splitsing en 

stelt een verslag op waarin hij zijn oordeel geeft over de vermogens-

opstelling, bedoeld in artikel 90, tweede lid, onderdeel o. Tevens 

stelt hij een verslag op, waarin hij zijn oordeel geeft over de mede-

delingen, bedoeld in in artikel 91, derde lid, en verklaart hij of de 

voorgestelde ruilverhouding van de aandelen, mede gelet op de bijge-

voegde stukken, naar zijn oordeel redelijk is. De vorige volzin blijft 

buiten toepassing indien daartoe wordt besloten met instemming van al-

le stemgerechtigden en houders van aandelen zonder stemrecht. 

 6. Indien twee of meer van de partijen bij de splitsing naamloze 

vennootschappen zijn, wordt slechts dezelfde persoon als bij een ande-

re partij bij de splitsing als deskundige aangewezen, indien de alge-

mene vergadering van aandeelhouders het besluit daartoe heeft goedge-

keurd. 

 7. De deskundigen zijn bij alle partijen bij de splitsing gelij-

kelijk tot onderzoek bevoegd. 

 8. Op de verklaring van de deskundige en zijn verslag over de 

vermogensopstelling, bedoeld in artikel 90, tweede lid, onderdeel o, 

is artikel 93 van overeenkomstige toepassing en op zijn verslag over 

de mededelingen, bedoeld in artikel 91, derde lid, artikel 93, tweede 

lid. 

 9. Er behoeft geen ruilverhouding te worden opgesteld indien alle 

verkrijgende vennootschappen bij de splitsing worden opgericht en de 

splitsende rechtspersoon daarvan bij de splitsing direct of indirect 

enig aandeelhouder wordt. 

 

Artikel 93 

 

 1. Elke partij bij de splitsing legt ten kantore van het handels-

register neer: 

a. het voorstel tot splitsing; 

b. de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen of andere financiële 

verantwoordingen van de partijen bij de splitsing, met de deskundi-

genverklaring daarbij, voor zover deze stukken ter inzage liggen of 

moeten liggen; 

c. de jaarverslagen van de partijen bij de splitsing over de laatste 

drie afgesloten jaren, voor zover deze ter inzage liggen of moeten 

liggen; 

d. tussentijdse vermogensopstellingen of niet goedgekeurde jaarreke-

ningen, voor zover vereist ingevolge artikel 91, tweede lid, en 

voor zover de jaarrekening van de rechtspersoon ter inzage moet 

liggen. 
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De genoemde bescheiden kunnen worden neergelegd in het Engels zonder 

dat hiervan een beëdigde vertaling in het Nederlands of Papiamento is 

bijgevoegd. 

 2. Tegelijkertijd legt het bestuur de stukken, met inbegrip van 

jaarrekeningen of andere financiële verantwoordingen die niet ter 

openbare inzage hoeven te liggen, samen met de toelichtingen van de 

besturen op het voorstel, alsmede indien toepasselijk, het reglement 

als bedoeld in artikel 3, tweede lid, zoals dat met het van kracht 

worden van de splitsing zal gelden, neer ten kantore van de rechtsper-

soon of, bij gebreke van een kantoor, op het woonadres van een be-

stuurder en, indien toepasselijk, op het kantooradres van de wettelijk 

vertegenwoordiger. De stukken liggen tot het tijdstip van de splitsing 

op het adres van elke verkrijgende rechtspersoon en de voortbestaande 

gesplitste rechtspersoon, onderscheidenlijk op het adres van een be-

stuurder daarvan en, indien toepasselijk, op het kantooradres van de 

wettelijk vertegenwoordiger, nog zes maanden nadien ter inzage voor de 

aandeelhouders en voor hen die een bijzonder recht jegens de rechts-

persoon hebben, zoals een recht op een uitkering van winst, tot het 

nemen van aandelen of tot het bijwonen van vergaderingen. In dit tijd-

vak kunnen zij kosteloos een afschrift daarvan krijgen. 

 3. De partijen bij de splitsing plaatsen tevens een advertentie 

in de Landscourant van Aruba alsmede in een landelijk verspreid 

nieuwsblad waarbij de voorgenomen splitsing wordt aangekondigd, met 

vermelding van het openbare register waar het splitsingsvoorstel en de 

bijbehorende stukken zijn gedeponeerd en van het adres waar zij krach-

tens het vorige lid ter inzage liggen.  

 4. Indien de besturen van de partijen bij de splitsing het voor-

stel tot splitsing wijzigen, is het eerste tot en met het derde lid 

van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 94 

 

 Het bestuur van elke partij bij de splitsing is verplicht de al-

gemene vergadering van aandeelhouders en de andere partijen bij de 

splitsing in te lichten over na het voorstel tot splitsing gebleken 

belangrijke wijzigingen in de omstandigheden die de mededelingen in 

het voorstel tot splitsing of in de toelichting hebben beïnvloed. 

 

Artikel 95 

 

 1. Een rechtsverhouding waarbij de splitsende rechtspersoon par-

tij is mag, op straffe van gegrondverklaring van een verzet als be-

doeld in artikel 96, slechts in haar geheel overgaan. 

 2. Is echter een rechtsverhouding verbonden met verschillende 

vermogensbestanddelen die op onderscheiden verkrijgende rechtspersonen 

overgaan, dan mag zij worden gesplitst in dier voege dat zij overgaat 

op alle betrokken verkrijgende rechtspersonen naar evenredigheid van 

het verband dat de rechtsverhouding heeft met de vermogensbestanddelen 

die elke rechtspersoon verkrijgt. 

 3. Indien een rechtsverhouding mede verbonden is met vermogensbe-

standdelen die de voortbestaande splitsende rechtspersoon behoudt, is 

het tweede lid te zijnen aanzien van overeenkomstige toepassing. 

 4. Het eerste tot en met derde lid laten de rechten die de weder-

partij bij een rechtsverhouding kan ontlenen aan artikel 102 onverlet. 



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

AB 2008 no. 62 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 24 februari 2016 

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

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

 

 
51 

 5. Indien een verdwijnende vennootschap aansprakelijke aandeel-

houders kent, is artikel 31, vijfde lid, van overeenkomstige toepas-

sing ten aanzien van schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen 

die zijn verricht vóór het van kracht worden van de splitsing.  

 

Artikel 96 

 

 1. Tot dertig dagen nadat alle partijen bij de splitsing de ne-

derlegging van het voorstel tot splitsing hebben aangekondigd kan ie-

dere schuldeiser of contractuele wederpartij van zulk een partij, als-

mede iedere bijzondere rechthebbende in de zin van artikel 100, door 

een verzoekschrift bij de rechter tegen een aangekondigde splitsing in 

verzet komen op de grond dat het voorstel ten aanzien van zijn rechts-

verhouding strijdt met artikel 95 of dat hij anderszins in zijn posi-

tie als crediteur, contractuele wederpartij of bijzonder rechthebbende 

wordt geschaad. In voorkomende gevallen vermeldt het verzoekschrift 

welke zekerheid, waarborg, contractswijziging, ontbinding of schade-

vergoeding wordt verlangd. 

 2. Voordat de rechter beslist, kan hij de partijen bij de split-

sing in de gelegenheid stellen binnen een door hem gestelde termijn 

een door hem omschreven wijziging in het voorstel tot splitsing aan te 

brengen en het gewijzigde voorstel overeenkomstig artikel 93 openbaar 

te maken. Oordeelt hij dat het verzet om een andere aangevoerde reden 

gegrond is dan bepaalt hij de door een of meer bij de splitsing be-

trokken partijen of een derde te stellen zekerheid of waarborg of te 

betalen schadevergoeding, dan wel de contractswijziging of -ontbinding 

die zal gelden wanneer de splitsing tot stand komt. Aan een contracts-

wijziging of -ontbinding kan hij een per de datum van de splitsing in-

gaande, op een of meer partijen rustende verplichting tot schadever-

goeding verbinden.  

 3. De in artikel 98 bedoelde akte van splitsing mag niet worden 

verleden voordat het verzet is ingetrokken, de beslissing waarbij het 

verzet ongegrond is verklaard uitvoerbaar is of, bij gegrondverklaring 

om een andere reden dan schending van artikel 95, de vastgestelde ze-

kerheid of waarborg is gesteld.  

 4. Indien de akte van splitsing al is verleden, kan de rechter op 

een ingesteld rechtsmiddel: 

a. bevelen dat een rechtsverhouding die in strijd met artikel 95 is 

overgegaan geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een of 

meer door hem aan te wijzen verkrijgende rechtspersonen of aan de 

voortbestaande gesplitste rechtspersoon, of bepalen dat twee of 

meer van deze rechtspersonen hoofdelijk tot nakoming van de uit de 

rechtsverhouding voortvloeiende verbintenissen verbonden zijn; 

b. bevelen dat een door hem omschreven waarborg wordt gegeven. 

De rechter kan aan een bevel als bedoeld in onderdeel a of onderdeel b 

een dwangsom verbinden. 

 5. Indien door een overdracht als bedoeld in het vierde lid, on-

derdeel a, de overdragende of verkrijgende rechtspersoon nadeel lijdt, 

is de andere rechtspersoon gehouden dit goed te maken. 

 

Artikel 97 

 

 1. Het besluit tot splitsing wordt genomen door de algemene ver-

gadering van aandeelhouders. Het besluit tot splitsing mag niet afwij-
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ken van het voorstel tot splitsing. 

 2. Een besluit tot splitsing kan eerst worden genomen na verloop 

van dertig dagen na de dag waarop alle partijen bij de splitsing de 

nederlegging van het voorstel tot splitsing hebben aangekondigd. 

 3. Tenzij de statuten een andere regeling geven voor besluiten 

tot splitsing, gelden voor een besluit tot splitsing de vereisten die 

gelden voor een besluit tot wijziging van de statuten. Gelden voor 

wijziging van afzonderlijke bepalingen nadere vereisten, dan moet bij 

het besluit tot splitsing mede aan deze vereisten worden voldaan, ten-

zij die bepalingen na de splitsing onverminderd zullen gelden; de ar-

tikelen 45, derde tot en met zesde lid, en 47, tweede lid, zijn van 

overeenkomstige toepassing. De notulen van de vergaderingen waarin tot 

splitsing wordt besloten, worden opgemaakt bij notariële akte. 

 4. Tenzij de statuten anders bepalen, kan een verkrijgende ven-

nootschap bij bestuursbesluit tot splitsing besluiten. Hetzelfde geldt 

voor de splitsende vennootschap, mits alle verkrijgende rechtspersonen 

bij de splitsing opgerichte vennootschappen zijn en de splitsende ven-

nootschap daarvan bij de splitsing enig aandeelhouder wordt. Dit be-

sluit kan slechts worden genomen, indien de vennootschap het voornemen 

hiertoe heeft vermeld in de aankondiging dat het voorstel tot split-

sing is neergelegd. 

 5. Het vierde lid is niet van toepassing indien een of meer aan-

deelhouders die tezamen ten minste een tiende van het bedrag waarmee 

in het kapitaal wordt deelgenomen vertegenwoordigen, of een zoveel ge-

ringer bedrag als in de statuten is bepaald, binnen een maand na de 

aankondiging aan het bestuur hebben verzocht de algemene vergadering 

van aandeelhouders bijeen te roepen om over de splitsing te besluiten.  

 6. In de statuten of het reglement, bedoeld in artikel 3, tweede 

lid, van de verkrijgende of splitsende vennootschap kan bij het van 

kracht worden van de splitsing geen wijziging worden gebracht, indien 

het besluit tot splitsing is genomen door het bestuur. 

 

Artikel 98 

 

 1. De splitsing geschiedt bij notariële akte en wordt van kracht 

met ingang van de dag na die waarop de akte is verleden. Artikel 13, 

eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de akte van split-

sing. De akte mag slechts worden verleden binnen zes maanden na de 

aankondiging van de nederlegging van het voorstel tot splitsing of, 

indien dit als gevolg van gedaan verzet niet mag, binnen een maand na 

het in artikel 96, derde lid, bedoelde tijdstip. Artikel 12, vierde 

lid, is van overeenkomstige toepassing op de akte van splitsing indien 

hierbij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opge-

richt. 

 2. Aan de voet van de akte verklaart de notaris dat hem is geble-

ken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten 

die de wet, de statuten en het reglement, bedoeld in artikel 3, tweede 

lid, voor het tot stand komen van de splitsing vereisen en dat voor 

het overige de daarvoor in de wet, in de statuten en in het reglement 

gegeven voorschriften zijn nageleefd. Aan de akte wordt de in artikel 

90, tweede lid, onderdeel d, bedoelde beschrijving gehecht. 

 3. De notaris ten overstaan van wie de akte van splitsing is ver-

leden, draagt binnen acht dagen na het verlijden van de akte van 

splitsing zorg voor inschrijving van de splitsing in het handelsregis-
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ter. Daarbij wordt een afschrift van de akte van splitsing met de no-

tariële verklaring aan de voet daarvan ten kantore van het handelsre-

gister neergelegd. De notaris draagt voorts zorg dat zo spoedig moge-

lijk in de Landscourant van Aruba mededeling wordt gedaan van de 

splitsing.  

 4. De verkrijgende rechtspersonen, elk voor zover het goederen 

betreft die bij de splitsing op hen zijn overgegaan, doen binnen een 

maand na de splitsing opgave aan de beheerders van andere openbare re-

gisters waarin overgang van rechten of de splitsing kan worden inge-

schreven. Gaat door de splitsing een registergoed op een verkrijgende 

vennootschap over, dan is de gesplitste rechtspersoon of, zo deze bij 

de splitsing is opgehouden te bestaan, elk van de verkrijgende rechts-

personen in zijn plaats verplicht binnen deze termijn aan de bewaarder 

van de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 

3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, de voor de inschrijving van de 

splitsing vereiste stukken aan te bieden.  

 

Artikel 99 

 

 1. De rechthebbende van een pandrecht of vruchtgebruik op aande-

len in het kapitaal van de splitsende rechtspersoon verkrijgt een 

zelfde recht op hetgeen de aandeelhouder krachtens de akte van split-

sing verkrijgt. Indien de splitsende rechtspersoon na de splitsing 

voortbestaat, blijft daarnaast het bestaande pandrecht of recht van 

vruchtgebruik in stand. 

 2. Vervallen aandelen waarop een pandrecht of vruchtgebruik rust, 

en treedt daarvoor niets in de plaats, dan moeten de verkrijgende 

rechtspersonen de rechthebbende een gelijkwaardige vervanging geven. 

 

Artikel 100 

 

 1. Hij die, anders dan als aandeelhouder een bijzonder recht je-

gens de splitsende rechtspersoon heeft, zoals een recht op een uitke-

ring van winst of tot het nemen van aandelen, krijgt hetzij zodanige 

rechten in verkrijgende rechtspersonen, dat deze, waar toepasselijk 

samen met het recht dat hij jegens de voortbestaande splitsende 

rechtspersoon heeft, gelijkwaardig zijn aan zijn recht voor de split-

sing, hetzij schadevergoeding. Schadevergoeding kan niet worden gevor-

derd door iemand die reeds op de voet van artikel 96 schadevergoeding 

heeft verzocht, tenzij de rechter in die procedure op dat verzoek niet 

heeft beslist.  

 2. De schadevergoeding wordt bij gebreke van overeenstemming be-

paald door een of meer onafhankelijke deskundigen, ten verzoeke van de 

meest gerede partij te benoemen door de rechter. 

 3. Artikel 99 is van overeenkomstige toepassing op pandrecht of 

vruchtgebruik dat op de bijzondere rechten was gevestigd. 

 

Artikel 101 

 

 1. Indien de gesplitste rechtspersoon bij de splitsing ophoudt te 

bestaan, is zijn laatste boekjaar geëindigd op het tijdstip met ingang 

waarvan de financiële gegevens betreffende zijn vermogen zullen worden 

verantwoord in de jaarrekening van de verkrijgende rechtspersonen. 

 2. Indien de gesplitste rechtspersoon bij de splitsing ophoudt te 
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bestaan, rusten de verplichtingen omtrent zijn jaarrekening of andere 

financiële verantwoording na de splitsing op de gezamenlijke verkrij-

gende rechtspersonen. 

 3. Waarderingsverschillen tussen de verantwoording van activa en 

passiva in de laatste jaarrekening of andere financiële verantwoording 

van de gesplitste rechtspersoon en in de eerste jaarrekening waarin 

een verkrijgende rechtspersoon deze activa en passiva verantwoordt, 

worden toegelicht. 

 

Artikel 102 

 

 1. Indien ten gevolge van de splitsing een overeenkomst van een 

partij bij de splitsing naar maatstaven van redelijkheid en billijk-

heid niet ongewijzigd in stand behoort te blijven, wijzigt of ontbindt 

de rechter de overeenkomst op vordering van een van de partijen bij de 

overeenkomst. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht 

worden verleend. 

 2. De bevoegdheid tot het instellen van de vordering vervalt door 

verloop van zes maanden na de nederlegging van de akte van splitsing 

ten kantore van het handelsregister overeenkomstig artikel 98, derde 

lid. De vordering kan niet worden ingesteld door iemand die reeds op 

de voet van artikel 96 wijziging of ontbinding van de overeenkomst 

heeft verzocht, tenzij de rechter in die procedure op dat verzoek niet 

heeft beslist. 

 3. Indien uit de wijziging of ontbinding van de overeenkomst 

schade ontstaat voor de wederpartij, is de betrokken rechtspersoon ge-

houden tot vergoeding daarvan. 

 

Artikel 103 

 

 1. Het tweede tot en met het vierde lid zijn van toepassing, in-

dien van een vermogensbestanddeel aan de hand van de aan de akte van 

splitsing gehechte beschrijving niet kan worden bepaald welke rechts-

persoon daarop na de splitsing rechthebbende is. 

 2. Indien het gehele vermogen van de gesplitste rechtspersoon is 

overgegaan, zijn de verkrijgende rechtspersonen gezamenlijk rechtheb-

bende. Elke verkrijgende rechtspersoon deelt in het vermogensbestand-

deel naar evenredigheid van de waarde van het deel van het vermogen 

van de gesplitste rechtspersoon dat hij verkrijgt. 

 3. Indien niet het gehele vermogen is overgegaan, is de gesplits-

te rechtspersoon rechthebbende. 

 4. Voor zover verkrijgende rechtspersonen uit hoofde van het 

tweede lid aansprakelijk zijn voor schulden, zijn zij hoofdelijk ver-

bonden. 

 

Artikel 104 

 

 1. De verkrijgende rechtspersonen en de voortbestaande gesplitste 

rechtspersoon zijn aansprakelijk tot nakoming van de verbintenissen 

van de gesplitste rechtspersoon ten tijde van de splitsing. 

 2. Voor ondeelbare verbintenissen zijn de verkrijgende rechtsper-

sonen en de voortbestaande gesplitste rechtspersoon elk voor het ge-

heel aansprakelijk. 

 3. Voor deelbare verbintenissen is de verkrijgende rechtspersoon 



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

AB 2008 no. 62 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 24 februari 2016 

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

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

 

 
55 

waarop de verbintenis is overgegaan of, zo de verbintenis niet op een 

verkrijgende rechtspersoon is overgegaan, de voortbestaande gesplitste 

rechtspersoon voor het geheel aansprakelijk. De aansprakelijkheid voor 

deelbare verbintenissen is voor elke andere rechtspersoon beperkt tot 

de waarde van het vermogen dat hij bij de splitsing heeft verkregen of 

behouden. 

 4. Andere rechtspersonen dan de rechtspersoon waarop de verbinte-

nis is overgegaan of, zo de verbintenis niet op een verkrijgende 

rechtspersoon is overgegaan, de voortbestaande gesplitste rechtsper-

soon zijn niet tot nakoming gehouden voordat de laatstbedoelde rechts-

persoon in de nakoming van de verbintenis is tekortgeschoten. 

 5. Ten aanzien van de aansprakelijkheid zijn de bepalingen be-

treffende hoofdelijke verbondenheid van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 105 

 

 1. De rechter kan een splitsing alleen vernietigen: 

a. indien de door een notaris ondertekende akte van splitsing geen au-

thentiek geschrift is; 

b. wegens het niet naleven van artikel 88, vierde lid, artikel 96, 

derde lid, of de eerste volzin van artikel 98, tweede lid; 

c. wegens nietigheid, het niet van kracht zijn of een grond tot ver-

nietiging van een voor de splitsing vereist besluit van de algemene 

vergadering van aandeelhouders. 

 2. Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechter op 

vordering tegen alle verkrijgende rechtspersonen en de voortbestaande 

gesplitste rechtspersoon van een aandeelhouder, bestuurder of andere 

belanghebbende. Een niet door de rechter vernietigde splitsing is gel-

dig. 

 3. De bevoegdheid tot het instellen van de vordering tot vernie-

tiging vervalt door herstel van het verzuim of door verloop van zes 

maanden na de nederlegging van de akte van splitsing ten kantore van 

het handelsregister overeenkomstig artikel 98, derde lid. 

 4. De splitsing wordt niet vernietigd: 

a. indien het verzuim binnen een door de rechter te bepalen termijn is 

hersteld; 

b. indien de reeds ingetreden gevolgen van de splitsing bezwaarlijk 

ongedaan kunnen worden gemaakt. 

 5. Heeft de eiser tot vernietiging van de splitsing schade gele-

den door een verzuim dat tot vernietiging had kunnen leiden, en ver-

nietigt de rechter de splitsing niet, dan kan de rechter de verkrij-

gende rechtspersonen en de voortbestaande gesplitste rechtspersoon 

veroordelen tot vergoeding van de schade. De rechtspersonen hebben 

daarvoor verhaal op de schuldigen aan het verzuim en, tot ten hoogste 

het genoten voordeel, op degenen die door het verzuim zijn bevoor-

deeld. 

 6. De vernietiging wordt, door de zorg van de griffier van het 

gerecht waar de vordering laatstelijk aanhangig was, ingeschreven in 

het handelsregister waarin de splitsing ingevolge artikel 98, derde 

lid, moet zijn ingeschreven. 

 7. De gesplitste rechtspersoon is naast de betrokken verkrijgende 

rechtspersoon hoofdelijk verbonden tot nakoming van verbintenissen die 

ten laste van de verkrijgende rechtspersonen zijn ontstaan na de 

splitsing en voordat de vernietiging in de registers is ingeschreven. 
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 8. De onherroepelijke uitspraak tot vernietiging van een split-

sing is voor een ieder bindend. Verzet van derden en herroeping zijn 

niet toegestaan. 

Hoofdstuk IX. Ontbinding en vereffening van de vennootschap 

 

Artikel 106 

 

 1. Een vennootschap wordt ontbonden: 

a. door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders; 

b. bij het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de 

ontbinding tot gevolg heeft, en die niet een besluit of een op ont-

binding gerichte handeling is;  

c. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement 

wegens gebrek aan baten, hetzij door insolventie; 

d. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. 

 2. De rechter verklaart op verzoek van het bestuur, een belang-

hebbende of het openbaar ministerie, of en op welk tijdstip de ven-

nootschap is ontbonden in een geval als bedoeld in het eerste lid 1, 

onderdeel b. De beschikking is voor een ieder bindend. De in kracht 

van gewijsde gegane uitspraak, inhoudende de verklaring, wordt door de 

zorg van de griffier van het betrokken gerecht in het handelsregister 

ingeschreven. 

 3. Aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven wordt 

van de ontbinding opgaaf gedaan: in de gevallen, bedoeld in het eerste 

lid, onderdeel a en onderdeel b, door het bestuur behoudens indien een 

of meer anderen als vereffenaar zijn aangewezen, in het geval, bedoeld 

in het eerste lid, onderdeel c, door de faillissementscurator, en in 

het geval, bedoeld in het eerste lid 1, onderdeel d, door de griffier 

van het betrokken gerecht. 

 4. Indien de vennootschap op het tijdstip van haar ontbinding 

geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval 

doet de vereffenaar daarvan opgaaf aan de registers waar de vennoot-

schap is ingeschreven. 

 5. De vennootschap blijft na ontbinding voortbestaan voor zover 

dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankon-

digingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd 

“in liquidatie” of de vertaling daarvan in de daarvoor in aanmerking 

komende taal. 

 6. De vennootschap houdt in geval van vereffening op te bestaan 

op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaar of de 

faillissementscurator doet aan de registers waar de vennootschap is 

ingeschreven, daarvan opgaaf. 

 7. De gegevens die omtrent de vennootschap in de registers zijn 

opgenomen op het tijdstip waarop zij ophoudt te bestaan, blijven daar 

gedurende tien jaren na dat tijdstip bewaard. 

 

Artikel 107 

 

 1. Een vennootschap waarvan de werkzaamheden in strijd zijn met 

de openbare orde, wordt door de rechter op vordering van het openbaar 

ministerie ontbonden en verboden verklaard. 

 2. De rechter kan een vennootschap ontbinden indien: 

a. haar doel geheel of ten dele in strijd is met de goede zeden, de 

openbare orde of de wet; 
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b. zij in ernstige mate in strijd handelt met haar statuten of regle-

ment als bedoeld in artikel 3, tweede lid; 

c. aan haar totstandkoming ernstige gebreken kleven; 

d. haar statuten of reglement als bedoeld in artikel 3, tweede lid, in 

strijd zijn met de wet; 

e. niet ten minste één aandeel met volledig stemrecht dat deelt in de 

winst, dan wel één aandeel met volledig stemrecht en één aandeel 

dat deelt in de winst, wordt gehouden door een ander dan de ven-

nootschap of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 43, derde 

lid; 

f. in geval van ontstentenis van alle bestuurders niet op de voet van 

artikel 54 tijdelijk in het bestuur is voorzien; 

g. de vennootschap, ondanks daartoe te zijn aangemaand, gedurende ten 

minste één jaar in gebreke is aan de in de artikelen 30 en 37 be-

doelde verplichtingen te voldoen. 

 3. De rechter gaat in de gevallen, genoemd in het tweede lid, 

niet over tot ontbinding voordat hij de vennootschap in de gelegenheid 

heeft gesteld de gronden voor ontbinding weg te nemen.  

 4. De ontbinding wordt uitgesproken op verzoek van een belangheb-

bende of op vordering van het openbaar ministerie.  

 5. De beschikking waarbij de vennootschap ontbonden wordt ver-

klaard, houdt in de benoeming van een of meer vereffenaren en een 

rechter-commissaris.  

 

Artikel 108 

 

 1. Een in het handelsregister ingeschreven vennootschap wordt op 

verzoek van de Kamer van Koophandel en Nijverheid door een beschikking 

van de rechter ontbonden, indien: 

a.  de vennootschap, ondanks aanmaning, het voor haar inschrijving in 

het handelsregister of voor de inschrijving van een aan haar toebe-

horende onderneming aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid ver-

schuldigde bijdrage niet heeft voldaan gedurende ten minste een 

jaar na de datum waarvoor zij dat bedrag had moeten voldoen; of 

b. er gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van de vennoot-

schap in het handelsregister staan ingeschreven, terwijl ook geen 

opgaaf tot inschrijving is gedaan, dan wel met betrekking tot alle 

ingeschreven bestuurders zich een van de navolgende omstandigheden 

voordoet: 

 1°. de bestuurder is overleden; of  

 2°. de bestuurder is ten minste een jaar niet bereikbaar gebleken 

op het in het handelsregister vermelde adres; of 

c. de vennootschap ingevolge artikel 20 verplicht is een wettelijk 

vertegenwoordiger aan te stellen en gedurende ten minste een jaar 

geen wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap in het han-

delsregister staat ingeschreven, terwijl ook geen opgaaf tot in-

schrijving is gedaan; of 

d. de vennootschap het register één jaar na het verstrijken van de 

termijn, bedoeld in artikel 30, zevende lid, niet heeft gedeponeerd 

bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid; of 

e. de vennootschap de jaarrekening één jaar na het verstrijken van de 

termijn als bedoeld in artikel 37, vierde lid, niet gedeponeerd 

heeft bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid. 

 2. Van haar voornemen ontbinding te verzoeken geeft de Kamer van 
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Koophandel en Nijverheid bij aangetekende brief kennis aan alle inge-

schreven en tot inschrijving opgegeven bestuurders op het in het re-

gister bij opgaaf vermelde adres. Ook doet zij mededeling in de Lands-

courant van Aruba en een landelijk verspreid nieuwsblad. De kosten van 

de publicaties zijn voor rekening van de vennootschap. Voor zover de 

kosten van deze publicaties niet uit het vermogen van de vennootschap 

kunnen worden voldaan, komen deze ten laste van de middelen van het 

Land.  

 3. Het ontbindingsverzoek wordt niet eerder dan dertig dagen en 

niet later dan negentig dagen nadat de kennisgeving en de mededeling 

als bedoeld in het tweede lid zijn gedaan, ingediend. Van de indiening 

van het ontbindingsverzoek maakt de Kamer van Koophandel en Nijverheid 

terstond een aantekening in het handelsregister.  

 4. Indien de vennootschap verschijnt, gaat de rechter niet tot 

ontbinding over alvorens hij de vennootschap in de gelegenheid heeft 

gesteld de gronden voor ontbinding weg te nemen en de met het ontbin-

dingsverzoek verband houdende verschuldigde bedragen aan de Kamer van 

Koophandel en Nijverheid te voldoen. 

 

Artikel 109 

 

 1. De rechter voor wie een vordering of verzoek tot ontbinding 

van de vennootschap aanhangig is, kan de goederen van die vennootschap 

desverlangd, of ambtshalve indien het een ontbindingsverzoek als be-

doeld in artikel 108 betreft en hij daartoe gronden aanwezig acht, on-

der bewind stellen; de beschikking vermeldt het tijdstip waarop zij in 

werking treedt. 

 2. De rechter benoemt bij zijn beschikking een of meer bewind-

voerders, en regelt hun bevoegdheden en hun beloning.  

 3. In het geval van onderbewindstelling op een verzoek als be-

doeld in artikel 108, is de bewindvoerder bevoegd tot voldoening van 

aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid verschuldigde bedragen ten 

laste van het vermogen van de vennootschap. Onverminderd het vijfde 

lid, beslist de rechter in ieder geval over de ontbinding of verlen-

ging van de onderbewindstelling nadat een jaar na onderbewindstelling 

is verstreken.  

 4. Voor zover de rechter niet anders bepaalt, kunnen de organen 

van de vennootschap zonder voorafgaande goedkeuring van de bewindvoer-

der geen besluiten nemen en kunnen vertegenwoordigers van de vennoot-

schap zonder diens medewerking geen rechtshandelingen verrichten. 

 5. De rechter kan de beschikking desverlangd of ambtshalve te al-

len tijde wijzigen of intrekken; het bewind eindigt in ieder geval, 

zodra de uitspraak op het verzoek tot ontbinding in kracht van gewijs-

de gaat. 

 6. De bewindvoerder doet aan de registers waar de vennootschap is 

ingeschreven, opgaaf van de beschikking en van de gegevens over zich-

zelf die omtrent een bestuurder worden verlangd. 

 7. Een rechtshandeling die de vennootschap ondanks zijn uit het 

bewind voortvloeiende onbevoegdheid vóór de inschrijving heeft ver-

richt, is niettemin geldig, indien de wederpartij het bewind kende 

noch behoorde te kennen. 
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Artikel 110 

 

 1. Voor of bij het instellen van een vordering door het openbaar 

ministerie tot ontbinding van een vennootschap kan het openbaar minis-

terie de rechter bij verzoekschrift vragen te bevelen dat, tot de uit-

spraak op genoemd verzoek in kracht van gewijsde gaat, aan de aandeel-

houders de bevoegdheid tot het vervreemden, verpanden of met vruchtge-

bruik belasten van aandelen wordt ontzegd. 

 2. De rechter beslist na summier onderzoek. Het bevel wordt gege-

ven onder voorwaarde dat het instellen van het verzoek tot ontbinding 

geschiedt binnen een door de rechter daartoe te bepalen termijn. Tegen 

deze beschikking is geen hogere voorziening toegelaten. 

 3. De beschikking wordt onverwijld, zo mogelijk op dezelfde dag, 

betekend aan de aandeelhouders en de vennootschap. De griffier van het 

Gerecht in eerste aanleg in Aruba draagt zorg voor de inschrijving van 

de beschikking in het register waarin de rechtspersoon is ingeschre-

ven. 

 4. Binnen acht dagen na de betekening vermeld in het vorige lid 

kunnen de aandeelhouders tegen de beschikking in verzet komen. Het 

verzet schorst het bevel niet, behoudens de bevoegdheid van de aan-

deelhouders om daarop in kort geding te doen beslissen. Verzet tegen 

de beschikking kan niet gegrond zijn op de bewering dat de aandeelhou-

der zijn aandelen wil overdragen. Het verzoek tot ontbinding moet bin-

nen acht dagen nadat dit is ingesteld aan de aandeelhouder worden be-

tekend. 

 

Artikel 111 

 

 1. Tenzij bij statuten of besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders anderen als vereffenaar zijn aangewezen, treden de be-

stuurders als vereffenaar op. De rechter is onverminderd artikel 107, 

vijfde lid, te allen tijde bevoegd op verzoek van een belanghebbende 

of het openbaar ministerie een of meer vereffenaars te ontslaan en an-

dere vereffenaars te benoemen. Op vereffenaars die niet door de rech-

ter zijn aangewezen, zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de 

schorsing, het ontslag en het toezicht op bestuurders van toepassing, 

voor zover de statuten niet anders bepalen.  

 2. Ontslaat de rechter een vereffenaar, dan kan hij een of meer 

anderen als vereffenaar benoemen. Ontbreken vereffenaars, dan benoemt 

de rechter een of meer vereffenaars op verzoek van een belanghebbende 

of het openbaar ministerie. De vereffenaar die door de rechter is be-

noemd, heeft recht op de beloning welke deze hem toekent. 

 3. Een benoeming tot vereffenaar door de rechter gaat in daags 

nadat de griffier van het Gerecht in eerste aanleg in Aruba de benoe-

ming aan de vereffenaar heeft meegedeeld; de griffier doet de medede-

ling terstond, indien de beslissing die de benoeming inhoudt, bij 

voorraad uitvoerbaar is en anders, zodra zij in kracht van gewijsde is 

gegaan. 

 4. Iedere vereffenaar doet aan de registers waar de vennootschap 

is ingeschreven, opgaaf van zijn optreden als zodanig en van de gege-

vens over zichzelf die van een bestuurder worden verlangd. 

 5. De rechter kan een vereffenaar met ingang van een door hem be-

paalde dag ontslaan, hetzij op diens verzoek, hetzij wegens gewichtige 

redenen op verzoek van een medevereffenaar, het openbaar ministerie of 
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ambtshalve. 

 6. De ontslagen vereffenaar legt rekening en verantwoording af 

aan degenen die de vereffening voortzetten. Is de opvolger door de 

rechter benoemd, dan geschiedt de rekening en verantwoording ten over-

staan van de rechter. 

 

Artikel 112 

 

 1. Een vereffenaar heeft, tenzij de statuten anders bepalen, de-

zelfde bevoegdheden als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar 

zijn met zijn taak als vereffenaar. 

 2. De vereffenaar wikkelt de verhouding tot derden en contractue-

le wederpartijen af en betaalt de schulden van de vennootschap. Indien 

door hem noodzakelijk of wenselijk geacht maakt hij de activa van de 

vennootschap te gelde. De vereffenaar stelt alle bekende crediteuren 

en contractuele wederpartijen van de vennootschap van de ontbinding 

schriftelijk in kennis met het verzoek hun vorderingen ter afwikkeling 

en vereffening in te dienen.  

 3. Telkens wanneer de stand van het vermogen daartoe aanleiding 

geeft, kan de vereffenaar een uitkering bij voorbaat aan de gerechtig-

den doen. 

 4. Zijn er twee of meer vereffenaars, dan kan ieder van hen alle 

werkzaamheden tot vereffening verrichten, tenzij anders is bepaald. 

Bij verschil van mening tussen de vereffenaars beslist op verzoek van 

een hunner de rechter die bij de vereffening is betrokken. De in de 

vorige zin bedoelde rechter kan ook een verdeling van het loon vast-

stellen. 

 5. Zowel de rechter als een door hem in de vereffening benoemde 

rechter-commissaris kan voor de vereffening nodige bevelen geven, al 

dan niet in de vorm van een bevelschrift in executoriale vorm. De ver-

effenaar is verplicht hun aanwijzingen op te volgen. Tegen de bevelen 

en aanwijzingen staan geen rechtsmiddelen open. 

 6. Blijkt de vereffenaar dat de schulden de baten vermoedelijk 

zullen overtreffen, dan doet hij aangifte tot faillietverklaring, ten-

zij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting 

van de vereffening buiten faillissement. 

 7. De voorgaande bepalingen van dit artikel en de artikelen 110 

en 111 zijn niet van toepassing op vereffening in faillissement. 

 

Artikel 113 

 

 1. De vereffenaar draagt hetgeen na de voldoening van de 

schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overge-

bleven in verhouding tot ieders recht over aan de aandeelhouders of, 

indien de statuten hierin voorzien, anderen. Tenzij de statuten anders 

bepalen, geeft elk aandeel recht op een gelijk deel in het batig saldo 

na vereffening. Heeft geen ander recht op het overschot, dan keert de 

vereffenaar dit uit aan het Land. 

 2. De vereffenaar stelt een rekening en verantwoording op van de 

vereffening, waaruit de omvang en samenstelling van het overschot 

blijken. Zijn er twee of meer gerechtigden tot het overschot, dan 

stelt de vereffenaar een plan van verdeling op dat de grondslagen van 

verdeling bevat. 

 3. Voor zover tot het overschot iets anders dan geld behoort en 
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de statuten of een rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing be-

helzen, komen als wijzen van verdeling in aanmerking: 

a. toedeling van een gedeelte van het overschot aan ieder van de ge-

rechtigden; 

b. overbedeling aan een of meer gerechtigden tegen vergoeding van de 

overwaarde; 

c. verdeling van de netto-opbrengst na verkoop. 

 4. De vereffenaar legt de rekening en verantwoording en het plan 

van verdeling neer ten kantore van het handelsregister en ten kantore 

van de vennootschap, alsmede zo deze is aangesteld, ten kantore van de 

wettelijk vertegenwoordiger. De stukken liggen daar ten minste dertig 

dagen voor ieder ter inzage. De vereffenaar maakt in de Landscourant 

van Aruba alsmede in een landelijk verspreid nieuwsblad bekend waar en 

tot wanneer deze stukken ter inzage liggen. De vereffenaar stelt hier-

van de aandeelhouders, winstgerechtigden en de schuldeisers en con-

tractuele wederpartijen bedoeld in artikel 112, tweede lid, schrifte-

lijk in kennis. 

 5. Binnen dertig dagen nadat de rekening en verantwoording en het 

plan van verdeling zijn neergelegd en de nederlegging overeenkomstig 

het vierde lid, is bekendgemaakt en aangekondigd, kan iedere schuldei-

ser, contractuele wederpartij of gerechtigde daartegen door een ver-

zoekschrift aan de rechter in verzet komen. De vereffenaar doet van 

gedaan verzet op dezelfde wijze mededeling als van de nederlegging. 

 6. De rechter geeft na gedaan verzet instructies voor een voort-

gezette vereffening en wijzigingen in het plan van verdeling indien en 

voor zover hem dit juist voorkomt. Zodra de beslissing op elk verzet 

onherroepelijk is geworden, doet de vereffenaar daarvan mededeling op 

de wijze waarop het verzet is medegedeeld. Hij gaat vervolgens over 

tot verdeling dan wel verdere afwikkeling. Leidt de verdere afwikke-

ling tot een wijziging in het plan van verdeling, dan wordt ook het 

gewijzigde plan van verdeling op deze wijze meegedeeld. 

 7. Het eerste tot en met het zesde lid, blijven buiten toepassing 

indien de vereffenaar bij zijn aantreden vaststelt dat hem geen baten 

van de ontbonden vennootschap bekend zijn. 

 8. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de ver-

effenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar stelt een 

slotverantwoording op en legt deze ter inzage ten kantore van het han-

delsregister. 

 

Artikel 114 

 

 1. Indien na het tijdstip waarop de vennootschap is opgehouden te 

bestaan nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt of van 

het bestaan van een bate blijkt, kan de rechter op verzoek van een be-

langhebbende de vereffening heropenen of alsnog openen en een of meer 

vereffenaars aanwijzen. Indien het verzoek is gedaan door een achteraf 

opkomende schuldeiser, is de vereffenaar bevoegd van elk van de ge-

rechtigden tot het overschot terug te vorderen hetgeen deze daaruit te 

veel heeft ontvangen. 

 2. Gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon had opgehouden 

te bestaan, is er een verlengingsgrond als bedoeld in artikel 320 van 

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba ten aanzien van de verja-

ring van rechtsvorderingen van of tegen de vennootschap. 
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Artikel 115 

 

 1. De boeken en bescheiden van een ontbonden vennootschap moeten 

worden bewaard gedurende tien jaren nadat de vennootschap heeft opge-

houden te bestaan.  

 2. Ontbreekt een bij of krachtens de statuten aangewezen bewaar-

der van de boeken en bescheiden, bedoeld in het eerste lid, en is de 

vereffenaar niet bereid deze te bewaren, dan wijst de rechter op ver-

zoek van de vereffenaar een bewaarder aan. Tegen een aanwijzing door 

de rechter staat geen rechtsmiddel open. 

 3. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de 

bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het kantoor van het handels-

register. 

 4. De rechthebbenden tot het overschot en hun rechtverkrijgenden 

kunnen door de rechter worden gemachtigd tot inzage van de boeken en 

bescheiden, indien zij aantonen als zodanig bij die inzage een rede-

lijk belang te hebben.  

 

Slotbepaling 

 

Artikel 116 

 

 1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbe-

sluit te bepalen tijdstip. 

 2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid. 

 


