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Intitulé   : LANDSVERORDENING houdende nieuwe regels ter zake van de 

verplaatsing van de zetel van bepaalde rechtspersonen 

naar en vanuit Aruba 

 

Citeertitel: Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen 

 

Vindplaats : AB 1996 no. 64 

  

Wijzigingen: AB 2008 no. 63 (inwtr. 2008 no. 65) 

 

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

 

 

 Hoofdstuk I 

 

 Begripsbepalingen 

 

 Artikel 1 

 

 In deze landsverordening wordt verstaan onder: 

de Minister : de minister van Justitie; 

andere staat : een staat of land buiten het Koninkrijk der Nederlan-

den; 

buitengewone : een toestand van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, 

 omstandigheid  revolutie of een daarmee vergelijkbare bijzondere 

toestand. 

 

 Hoofdstuk II 

 

 Zetelverplaatsing naar Aruba 

 

 § 1. Algemeen 

 

 Artikel 2 

 

 1. Een rechtspersoon die bestaat naar het recht van een andere 

staat, kan zijn zetel naar Aruba verplaatsen en de rechtsvorm van een 

naamloze vennootschap, van een Aruba vrijgestelde vennootschap of van 

een stichting aannemen, indien het recht van die andere staat de ze-

telverplaatsing toestaat of zich daartegen niet verzet. 

 2. De rechtspersoon die zijn zetel ingevolge deze paragraaf naar 

Aruba heeft verplaatst, blijft voortbestaan en is gerechtigd tot het 

hem toebehorend vermogen; hij bezit de rechtsvorm van een naamloze 

vennootschap, van een Aruba vrijgestelde vennootschap, dan wel die van 

een stichting. 

 

 Artikel 3 

 

 1. De zetelverplaatsing geschiedt, op straffe van nietigheid, bij 

een notariële akte. 

 2. De akte van zetelverplaatsing bevat een verklaring dat het 

recht van de andere staat de zetelverplaatsing toestaat of zich daar-

tegen niet verzet. 

 3. Op de akte van zetelverplaatsing van een rechtspersoon die de 

vorm van een naamloze vennootschap wil aannemen, zijn de artikelen 35 

tot en met 37 van het Wetboek van Koophandel van Aruba (AB 1990 no. GT 

50) van overeenkomstige toepassing. 

 4. Op de akte van zetelverplaatsing van een rechtspersoon die de 

vorm van een Aruba vrijgestelde vennootschap wil aannemen, is artikel 

155b, eerste lid, onderdelen a, b, c en e, en tweede lid, van het Wet-
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boek van Koophandel van Aruba van overeenkomstige toepassing. De akte 

van zetelverplaatsing dient te vermelden de naam en het adres van de-

gene of degenen, die de akte namens de rechtspersoon doet of doen ver-

lijden. 

 5. Op de akte van zetelverplaatsing van een rechtspersoon die de 

vorm van een stichting wil aannemen, is artikel 3, tweede en derde 

lid, van de Landsverordening op stichtingen van overeenkomstige toe-

passing. 

 

 Artikel 4 

 

 1. De akte van zetelverplaatsing wordt niet verleden, voordat de 

Minister heeft verklaard dat hem van geen bezwaren is gebleken. 

 2. De verklaring van geen bezwaar mag slechts worden geweigerd op 

grond dat er, gelet op de voornemens of de antecedenten van de perso-

nen die het beleid van de rechtspersoon bepalen of medebepalen, gevaar 

bestaat dat de vennootschap zal worden gebruikt voor ongeoorloofde 

doeleinden, of dat de akte van zetelverplaatsing in strijd zou zijn 

met de goede zeden, de openbare orde of de wettelijke voorschriften. 

 3. Bij weigering van de verklaring wordt de reden daarvan aan de 

verzoeker meegedeeld. 

 

 Artikel 5 

 

 Bij het verzoekschrift tot afgifte van de verklaring van geen be-

zwaar worden overgelegd: 

a. het ontwerp van de akte van zetelverplaatsing; 

b. het besluit, genomen door of namens het bevoegde orgaan van de 

rechtspersoon, strekkende tot verplaatsing van de zetel van de 

rechtspersoon, en tevens aanduidend de gewenste rechtsvorm;  

c. een afschrift van de statuten of van de daarmee vergelijkbare docu-

menten van de rechtspersoon, zoals deze luidden ten tijde van het 

besluit, bedoeld in onderdeel b. 

 

 Artikel 6 

 

 De zetelverplaatsing gaat in met ingang van de dag na die waarop 

de akte van zetelverplaatsing is verleden. 

 

 Artikel 7 

 

 1. De bij de akte van zetelverplaatsing of daarna benoemde be-

stuurders dragen er zorg voor dat de vennootschap of de stichting van-

af de eerste werkdag na de dag waarop de zetelverplaatsing is inge-

gaan, is ingeschreven in het handelsregister.  

 2. Bij de inschrijving wordt ten kantore van het handelsregister 

neergelegd een authentiek afschrift van de akte van zetelverplaatsing, 

waarop de dagtekening en het nummer van de verklaring van geen bezwaar 

aangetekend zijn, of dat vergezeld is van een notariële verklaring 

waaruit deze gegevens blijken. 

 

 Artikel 8 

 

 1. De bij de akte van zetelverplaatsing of daarna benoemde be-

stuurders dragen er zorg voor dat zo spoedig mogelijk in de Landscou-

rant van Aruba mededeling wordt gedaan van de datum waarop de zetel-

verplaatsing is ingegaan. 

 2. De mededeling, bedoeld in het eerste lid, bevat voorts ten 
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minste de naam en de plaats van de vestiging van de vennootschap of de 

stichting en de dagtekening en het nummer van de verklaring van geen 

bezwaar.  

 

 Artikel 9 

 

 Bestuurders zijn voor handelingen waardoor de vennootschap of de 

stichting wordt gebonden, door hen verricht vanaf het moment dat de 

zetelverplaatsing is ingegaan, en voordat de in artikel 7 bedoelde in-

schrijving en nederlegging en de in artikel 8 bedoelde mededeling heb-

ben plaatsgehad, hoofdelijk voor het geheel jegens derden aansprake-

lijk, onverminderd de aansprakelijkheid van de vennootschap of de 

stichting zelf. 

 

 Artikel 10 

(vervallen) 

 

 § 2. Zetelverplaatsing in geval van buitengewone omstandigheden 

 

 Artikel 11 

 

 1. Het besluit, bedoeld in artikel 5, onderdeel b, kan onder een 

opschortende voorwaarde worden genomen, mits die voorwaarde betrekking 

heeft op het intreden van een buitengewone omstandigheid in de andere 

staat. 

 2. In zodanig geval zal de rechtspersoon na de afgifte van de 

verklaring van geen bezwaar steeds terstond aan de Minister opgave 

doen van wijzigingen die zich voordoen in de identiteit van de eer-

stoptredende bestuurder of bestuurders. 

 3. De Minister kan de verklaring van geen bezwaar binnen een re-

delijke termijn, nadat de wijziging is opgegeven, intrekken, indien de 

wijziging zodanig is, dat een verklaring van geen bezwaar niet zou 

zijn afgegeven.  

 

 Artikel 12 

 

 1. Een zetelverplaatsing waaraan een besluit als bedoeld in arti-

kel 11, ten grondslag ligt, gaat in op het tijdstip waarop de in het 

besluit genoemde voorwaarde is ingetreden. 

 2. Binnen vijf werkdagen na het intreden van de voorwaarde dient 

de Minister te beschikken over een schriftelijk verzoek van de ven-

nootschap of de stichting de zetelverplaatsing goed te keuren. De Mi-

nister beslist op het verzoek binnen vijf werkdagen na ontvangst van 

het verzoek. De beslissing wordt onverwijld aan de vennootschap dan 

wel de stichting medegedeeld.  

 3. Met een goedkeuring wordt gelijkgesteld het uitblijven van een 

beslissing op het verzoek binnen de in het tweede lid gestelde ter-

mijn. 

 4. De Minister kan de goedkeuring slechts weigeren, indien:  

a. er geen sprake is van een buitengewone omstandigheid in de andere 

staat; 

b. een opgave als bedoeld in artikel 11, tweede lid, niet, niet volle-

dig of onjuist is gedaan. 

 

 Artikel 13 

 

 De zetelverplaatsing is nietig, indien niet is voldaan aan het 

vereiste in artikel 12, tweede lid, eerste volzin, of indien de goed-
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keuring, bedoeld in artikel 12, is geweigerd. 

 

 Hoofdstuk III 

 

 Zetelverplaatsing vanuit Aruba 

 

 Artikel 14 

 

 1. Zetelverplaatsing vanuit Aruba komt tot stand op het tijdstip 

en op de wijze, bepaald door het recht van de andere staat. 

 2. Indien het recht van de andere staat ter zake geen bepalingen 

kent, gaat de zetelverplaatsing in, zodra de vennootschap of de stich-

ting voldaan heeft aan de bepalingen van het recht van de andere staat 

om de hoedanigheid van een naar het recht van die staat opgerichte 

rechtspersoon te verkrijgen. 

 

 Artikel 15 

 

 1. Onverminderd de artikelen 14 en 16 tot en met 18, kan een Aru-

ba vrijgestelde vennootschap haar zetel naar een andere staat ver-

plaatsen, indien: 

a. het recht van de andere staat de zetelverplaatsing toestaat of zich 

daartegen niet verzet, 

b. de statuten van de vennootschap dit toelaten, 

c. door of namens het bevoegde orgaan van de vennootschap daartoe een 

besluit is genomen. 

 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een naam-

loze vennootschap, terwijl naast de daar genoemde voorwaarden de Mi-

nister zijn goedkeuring verleent aan het besluit tot zetelverplaat-

sing, welke goedkeuring mag worden geweigerd, indien het belang van 

Aruba zich tegen een dergelijke zetelverplaatsing verzet. 

 3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een stich-

ting, terwijl naast de daar genoemde voorwaarden de Minister zijn 

goedkeuring verleent aan het besluit tot zetelverplaatsing, welke 

goedkeuring mag worden geweigerd, indien het belang van Aruba zich te-

gen een dergelijke zetelverplaatsing verzet. 

 

 Artikel 16 

 

 1. Het besluit, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel c, 

kan onder een opschortende voorwaarde worden genomen, mits die voor-

waarde betrekking heeft op het intreden van een buitengewone omstan-

digheid in Aruba. 

 2. In zodanig geval gaat de zetelverplaatsing eerst in op het 

tijdstip dat de vennootschap voldaan heeft aan de bepalingen van het 

recht van de andere staat om de hoedanigheid van een naar het recht 

van die staat opgerichte rechtspersoon te verkrijgen. 

 

 Artikel 17 

 

 1. De vennootschap of de stichting deelt binnen 15 werkdagen, na-

dat het besluit, bedoeld in artikel 15, is genomen, aan de houder van 

het handelsregister mede dat het daartoe bevoegde orgaan van de ven-

nootschap of de stichting een besluit als bedoeld in artikel 15 heeft 

genomen. 

 2. De houder van het handelsregister maakt in zijn register on-

verwijld aantekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid. 

 



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

AB 1996 no. 64 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 16 januari 2014 

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

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

 

 

5 

 Artikel 18 

(vervallen) 

 

Hoofdstuk IV 

 

 Slotbepalingen 

 

 Artikel 19 

 

 Stukken waarvan deze landsverordening de overlegging vereist, 

zijn in de Nederlandse of Engelse taal gesteld, tenzij bij wettelijk 

voorschrift anders is bepaald.  

 

 Artikel 20 

 

 1. Handelen in strijd met artikel 17, eerste lid, wordt gestraft 

met geldboete van ten hoogste tienduizend florin. 

 2. Het feit, strafbaar gesteld bij het eerste lid van dit arti-

kel, wordt als overtreding beschouwd. 

 

 Artikel 21 

 

 In artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Handelsregisterver-

ordening (AB 1991 no. GT 15) wordt de zinsnede "Landsverordening ze-

telverplaatsing derde landen" vervangen door: Landsverordening zetel-

verplaatsing rechtspersonen. 

 

 Artikel 22 

 

 De Landsverordening zetelverplaatsing derde landen wordt inge-

trokken.  

 

Artikel 23 

 

 1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag 

na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.  

 2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening zetelverplaat-

sing rechtspersonen. 

 


