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Titel 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
 
1. De bepalingen van deze titel gelden voor de in dit Boek in afzonderlijke rechtsvormen 

geregelde rechtspersonen, namelijk de stichting, de vereniging, de coöperatie, de on-
derlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. 

2. Artikel 3 is ook van toepassing ten aanzien van andere rechtsvormen die als rechtsper-
soon hebben te gelden. Voor zover het tegendeel niet uit de wet voortvloeit en de aard 
van de rechtspersoon zich niet daartegen verzet, kunnen de overige bepalingen van 
deze titel analogisch worden toegepast op die andere rechtspersonen. 

3. Van de bepalingen van dit Boek kan slechts worden afgeweken in de statuten of in een 
reglement, en alleen voor zover dit uit de wet blijkt. 

4. Bepalingen in een reglement zijn nietig voor zover zij leiden tot gevolgen die in strijd zijn 
met de statuten. 

5. Onder statuten wordt in dit Boek verstaan een uitdrukkelijk als zodanig aangeduid do-
cument dat de fundamentele organisatieregels van de rechtspersoon bevat. 

6. Onder reglement wordt in dit Boek verstaan een als zodanig aangeduid document dat 
nadere organisatieregels van de rechtspersoon bevat. 

 
Artikel 2 

 
1. Een rechtspersoon ontstaat niet bij het ontbreken van een door een notaris onderte-

kende akte, voor zover door de wet voor de totstandkoming vereist. Het ontbreken van 
kracht van authenticiteit aan een door een notaris ondertekende akte verhindert het ont-
staan van de rechtspersoon niet. Een stichting is nietig indien de uiterste wilsbeschikking 
waarbij zij is opgericht, nietig is. 

2. Vernietiging van de rechtshandeling waardoor een rechtspersoon is ontstaan, tast diens 
bestaan niet aan. Het vervallen van de deelneming aan de oprichtingshandeling van een 
of meer oprichters van een rechtspersoon heeft op zichzelf geen invloed op de rechts-
geldigheid van de deelneming der overblijvende oprichters. 

3. Is ten name van een niet bestaande rechtspersoon een vermogen gevormd, dan be-
noemt de rechter op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie een 
of meer vereffenaars. Het vermogen wordt vereffend als het vermogen van een ontbon-
den rechtspersoon. Degenen die hebben gefungeerd als oprichter, bestuurder, commis-
saris, lid of aandeelhouder, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een bij de vereffening blij-
kend tekort indien zijn wisten of behoorden te weten dat zij handelden voor een niet-
bestaande rechtspersoon.  

4. 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 3 
 
1. Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon 

gelijk, voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit. 
2. Leden, aandeelhouders en anderen die krachtens de wet of de statuten bij de organisa-

tie van de rechtspersoon zijn betrokken, zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schul-
den van de rechtspersoon, voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit. 

 
 



BOEK 2 

118 
 

Artikel 4 
 
1. Is een notariële akte van oprichting vereist dan wordt deze verleden in de taal die de 

oprichters kiezen, mits de notaris deze taal verstaat. Is de taal een andere dan de Papi-
amentse, Nederlandse, Engelse of Spaanse taal, dan wordt een door een beëdigd ver-
taler ondertekende Nederlandse vertaling aan de akte gehecht. 

2. De akte bevat in elk geval: 
 a. de voor een partij bij een notariële akte vereiste gegevens van de oprichter of oprich-

ters; 
 b. de statuten van de rechtspersoon; 
 c. tenzij het gaat om een stichting die bij uiterste wilsbeschikking wordt opgericht, de 

namen en woonplaatsen van de eerste bestuurders en indien vereist volgens de sta-
tuten, de eerste commissarissen; en 

 d. indien van toepassing, de naam en het adres van de eerste wettelijk vertegenwoor-
diger. 

3. Waar in dit Boek 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. Een volmacht tot medewerking aan de akte moet 
schriftelijk zijn verleend. 

 
Artikel 5 
 
1. De notaris, ten overstaan van wie de akte van oprichting wordt verleden, draagt zorg dat 

deze voldoet aan het in dit Boek bepaalde en dat de vereiste stukken daaraan zijn ge-
hecht. Hij draagt vervolgens zorg dat de rechtspersoon zo spoedig mogelijk wordt inge-
schreven in het handelsregister en dat tegelijkertijd een authentiek afschrift van de akte 
met de ingevolge dit Boek daaraan gehechte stukken ten kantore van het handelsregis-
ter wordt gedeponeerd. 

2. Is de akte van oprichting notarieel verleden dan is voor een wijziging van de statuten 
steeds ook een notariële akte vereist. De statuten, zoals zij na de wijziging luiden, wor-
den in hun geheel in de akte van statutenwijziging opgenomen of daaraan gehecht. Ie-
dere bestuurder is bevoegd de akte te doen verlijden, onverminderd de bevoegdheid 
van de algemene vergadering daarnaast een ander daartoe te machtigen. Het eerste lid 
is van overeenkomstige toepassing. 

3. Bij verzuim in de naleving van de uit het eerste en tweede lid voortvloeiende verplichtin-
gen is de notaris persoonlijk aansprakelijk jegens hen die daardoor schade hebben ge-
leden. 

 
Artikel 6 
 
1. Uit rechtshandelingen verricht ten behoeve van een op te richten rechtspersoon ontstaat 

het rechtsgevolg voor de rechtspersoon slechts doordat hij dat na zijn oprichting aan-
vaardt, of wanneer hij ingevolge het vijfde lid wordt verbonden. 

2. Totdat aanvaarding als bedoeld in eerste lid, door de rechtspersoon is geschied, zijn 
degenen die een rechtshandeling hebben verricht ten behoeve van een op te richten 
rechtspersoon daardoor hoofdelijk verbonden, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. 
Is reeds voor aanvaarding een rechtsgeding aanhangig gemaakt, dan duurt in afwijking 
van de vorige zin, de verbondenheid ten behoeve van de eiser ook na aanvaarding voort, 
totdat de vordering bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak is afgewezen of de eis is 
ingetrokken. 

3. Indien de rechtspersoon de uit de aanvaarding voortvloeiende verplichtingen niet na-
komt, zijn degenen die namens de op te richten rechtspersoon handelden hoofdelijk 
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aansprakelijk voor de schade die de derde dientengevolge lijdt, indien zij wisten of re-
delijkerwijs konden weten dat de rechtspersoon zijn verplichtingen niet zou kunnen na-
komen, onverminderd de aansprakelijkheid ter zake van de bestuurders wegens de aan-
vaarding. De wetenschap dat de rechtspersoon zijn verplichtingen niet zou kunnen na-
komen, wordt vermoed aanwezig te zijn, wanneer de rechtspersoon binnen een jaar na 
de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard. 

4. Aanvaarding 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 be-
stemd tot storting op aandelen. 

5. De oprichters kunnen de rechtspersoon in de akte van oprichting slechts verbinden door 
het aanstellen van bestuurders, commissarissen of andere functionarissen die er vol-
gens de wet of statuten moeten zijn, en voorts:  

 - in geval van oprichting van een naamloze vennootschap of vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid, door het uitgeven van aandelen, het aanvaarden van stor-
tingen daarop en het toekennen van enigerlei voordeel aan een oprichter of een per-
soon die bij de oprichting aandelen neemt;  

 -  in geval van oprichting van een vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaat-
schappij, door het toelaten van de eerste leden en het aanvaarden van betaling van 
een eventueel door hen ingevolge de statuten vereiste inleg; en 

 -  in geval van oprichting van een stichting, door het aanvaarden van een dotatie. 
 
Artikel 7 
 
1. De rechtspersoon en degenen die krachtens de wet, de statuten of het reglement als 

bedoeld in artikel 150, tweede lid, bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als 
zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt 
gevorderd. 

2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglement, besluit of overeenkomst 
geldende regel of beslissing is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstan-
digheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

 
Artikel 8 
 
1. Iedere rechtspersoon heeft een bestuur. 
2. Behoudens beperkingen voortvloeiend uit de wet, de statuten of een reglement als be-

doeld in artikel 150, tweede lid, is het bestuur belast met het besturen van de rechtsper-
soon. Individuele bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit met inachtneming van de 
besluiten van het bestuur. 

3. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de rechtspersoon 
en, voor zover daarvan sprake is, de met deze verbonden onderneming. 

4. Tenzij de statuten anders bepalen is het bestuur van een rechtspersoon die niet een 
stichting is, zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd aangifte te 
doen tot faillietverklaring van de rechtspersoon. Het bestuur van een stichting is bevoegd 
aangifte tot faillietverklaring te doen, tenzij de statuten die bevoegdheid beperken of 
uitsluiten. 

5. Een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst tussen rechtspersoon en be-
stuurder kan niet door rechter worden uitgesproken. 

6. In geval van faillissement van de rechtspersoon zijn de vergoedingen die de bestuurder 
toekomen in verband met de uitoefening van zijn functie, vanaf de dag van de faillietver-
klaring niet voor rekening van de boedel, voor zover de rechtercommissaris in het fail-
lissement niet anders beslist. 

7. Het bepaalde in het zesde lid is van overeenkomstige toepassing op vergoedingen die 
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toekomen aan leden van andere organen van de rechtspersoon. 
 
Artikel 9 
 
1. Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba neemt kennis van alle rechtsvorderingen die 

krachtens dit Boek of de statuten tegen een bestuurder of de rechtspersoon, die zijn 
statutaire zetel hier te lande heeft, worden ingesteld, alsook van de rechtsvorderingen 
waartoe de overeenkomst tussen een bestuurder en de rechtspersoon aanleiding geeft. 
Hetzelfde geldt voor alle overige in dit Boek geregelde procedures. 

2. De statuten kunnen bepalen dat alle of bepaalde geschillen tussen twee of meer van de 
in artikel 7, eerste lid, bedoelde personen als zodanig worden beslist door arbitrage of 
bindend advies. 

 
Artikel 10 
 
1. Behoudens beperkingen die uit de wet of de statuten voortvloeien, wordt de rechtsper-

soon vertegenwoordigd door het bestuur. Indien er meer bestuurders zijn wordt de 
rechtspersoon vertegenwoordigd door iedere bestuurder, voor zover niet anders voort-
vloeit uit een regeling als bedoeld in de eerste volzin. 

2. Beperkingen van de bestuursbevoegdheid, bedoeld in artikel 8, tweede lid, strekken 
mede tot beperking van de daarmee samenhangende vertegenwoordigingsbevoegd-
heid. 

3. Voor zover de statuten dit niet uitsluiten, kan een beperking van de vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid als bedoeld in het eerste en het tweede lid worden tegengeworpen 
aan een wederpartij die: 

 a. van de beperking op de hoogte was of zonder eigen onderzoek moest zijn;  
 b. door raadpleging van het handelsregister op de hoogte kon zijn van de beperking. 

Het tweede en derde lid van artikel 61 van Boek 3 vinden overeenkomstige toepassing. 
Aan de wederpartij komt slechts toe een beroep op het vijfde lid. 

4. Indien een regeling, waarbij de bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot verte-
genwoordiging wordt beperkt, tot gevolg heeft dat voor het verrichten van een rechts-
handeling bevoegdheid tot vertegenwoordiging ontbreekt, is het bestuur bevoegd tot 
vertegenwoordiging met machtiging van de algemene vergadering, verleend bij besluit 
genomen overeenkomstig de regels die gelden voor een besluit tot statutenwijziging. 

5. Het bestuur is verplicht om op verzoek van een wederpartij uitsluitsel te geven over de 
vraag of aan de voorwaarden voor opheffing van een beperking als bedoeld in het eerste 
of het tweede lid is voldaan. Wordt het gevraagde uitsluitsel niet binnen een door de 
wederpartij gestelde redelijke termijn gegeven, dan kan deze de rechtshandeling als 
ongeldig van de hand wijzen, mits dit onverwijld na afloop van die termijn geschiedt. 

6. Het uitsluitsel, bedoeld in het vijfde lid, wordt schriftelijk gegeven. Een onvolledige of 
onduidelijke verklaring kan niettemin op andere wijze worden aangevuld of verduidelijkt. 

7. De statuten kunnen ook aan andere door of krachtens de statuten aan te wijzen functio-
narissen, al dan niet tezamen met bestuurders, vertegenwoordigingsbevoegdheid toe-
kennen. 

 
Artikel 11 
 
1. In alle gevallen van tegenstrijdig belang tussen de rechtspersoon en een bestuurder 

wordt de rechtspersoon slechts verbonden indien de algemene vergadering en het be-
stuur met het verrichten van de rechtshandeling instemmen. De statuten kunnen bepa-
len dat het ontbreken van instemming als bedoeld in de eerste volzin, de vertegenwoor-
digingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aantast. Van het verrichten van 



BOEK 2 

121 
 

rechtshandelingen bedoeld in dit lid wordt afzonderlijk melding gemaakt in het jaarver-
slag van de rechtspersoon. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing ter zake van een rechtshandeling die de rechtsper-
soon onder dezelfde condities en in gelijke omstandigheden in zijn bedrijfsvoering ge-
bruikelijk ook met derden of, als de rechtspersoon een coöperatie of onderlinge waar-
borgmaatschappij is, met haar leden verricht, dan wel ter zake van een rechtshandeling 
waarbij strijdigheid van belangen is uitgesloten. 

3. In de statuten kan van het eerste lid worden afgeweken ten aanzien van rechtshande-
lingen met groepsmaatschappijen. 

4. Indien de statuten hierin voorzien, kan de algemene vergadering de haar ingevolge het 
eerste lid toekomende bevoegdheden overdragen aan één of meer aandeelhouders dan 
wel leden, of een ander orgaan, niet zijnde het bestuur. De overdracht vergt een uitdruk-
kelijk 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. 

5. Een rechtshandeling verricht in strijd met het eerste tot en met het derde lid, kan steeds 
worden bekrachtigd door de algemene vergadering. 

6. 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 leden dan wel aandeelhouders zijn buiten de rechtspersoon. De eerste volzin is 
van overeenkomstige toepassing op een door de betrokkene beheerste rechtspersoon. 

7. In alle gevallen van tegenstrijdig belang tussen de stichting en een bestuurder, wordt de 
stichting vertegenwoordigd door de raad van commissarissen. Ontbreekt een raad van 
commissarissen of is tevens sprake van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en 
een commissaris, dan wordt de stichting vertegenwoordigd door een persoon die daar-
toe bij of krachtens de statuten of op verzoek van een belanghebbende door de rechter 
is aangewezen. 

8. Bij rechtsgedingen tegen een bestuurder wordt de rechtspersoon vertegenwoordigd 
door één of meer door de algemene vergadering aan te wijzen personen, onverminderd 
de bevoegdheid van de raad van commissarissen en de overige bestuurders tot het 
treffen van de noodzakelijk of wenselijk geachte conservatoire maatregelen. De desbe-
treffende bestuurder kan de rechtspersoon in dezen niet vertegenwoordigen. 

9. Bij rechtsgedingen tegen een bestuurder wordt de stichting vertegenwoordigd door de 
raad van commissarissen of, zo een raad van commissarissen ontbreekt, door een per-
soon die daartoe bij of krachtens de statuten of op verzoek van een belanghebbende 
door de rechter is aangewezen. 

 
Artikel 12 
 
1. De statuten bevatten voorschriften over de wijze waarop in het bestuur van de rechts-

persoon tijdelijk wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. 
2. De statuten kunnen bepalen dat het orgaan dat een bestuurder benoemt een plaatsver-

vangend bestuurder kan aanwijzen, die bij ontstentenis of belet van een bestuurder 
diens taken waarneemt en diens bevoegdheden uitoefent. De aanwijzing kan te allen 
tijde door het orgaan dat de aanwijzing heeft gedaan worden ingetrokken. 

 
Artikel 13 
 
1. De rechtspersoon treedt niet buiten zijn statutaire doelomschrijving. 
2. Een door de rechtspersoon verrichte rechtshandeling is vernietigbaar indien daardoor 

het doel wordt overschreden en de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek moest 
weten. Slechts de rechtspersoon kan een beroep op deze grond tot vernietiging doen. 
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3. Vernietiging van een rechtshandeling wegens doeloverschrijding is niet mogelijk indien 
de algemene vergadering met de rechtshandeling heeft ingestemd of deze nadien heeft 
bevestigd, bij besluit genomen overeenkomstig de regels die gelden voor een besluit tot 
statutenwijziging. 

 
Artikel 14 
 
1. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling 

van zijn taak. 
2. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de 

wet, de statuten of een reglement aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. 
3. De bestuurders aan wie ingevolge het tweede lid bepaalde taken zijn toebedeeld, hou-

den de overige bestuurders regelmatig op de hoogte van de stand van zaken op dat 
taakgebied. 

4. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is 
voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur. Niet aansprakelijk is 
echter de bestuurder aan wie, mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken en de 
periode gedurende welke hij in functie is geweest, geen ernstig verwijt kan worden ge-
maakt, mits hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen 
van onbehoorlijk bestuur af te wenden. 

5. Wordt in geval van faillissement van de rechtspersoon een vordering uit hoofde van dit 
artikel ingesteld door de curator dan komt aan de bestuurder een beroep op kwijting, in 
welke vorm dan ook door de rechtspersoon verleend, niet toe. De bestuurder kan in dit 
geval ook geen beroep doen op verrekening met een vordering op de rechtspersoon. 

 
Artikel 15 
 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien 
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe 
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te be-
waren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen wor-
den gekend. 

2. Onverminderd het elders in de wet bepaalde, is het bestuur verplicht jaarlijks binnen 
acht maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, ten minste bestaande uit 
een balans en een staat van baten en lasten, op te maken en op papier te stellen. 

3. Het bestuur is verplicht de in het eerste en tweede lid bedoelde boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren. 

4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ge-
stelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager wor-
den overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige 
weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd be-
schikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

5. Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen an-
der boekjaar is aangewezen. 

6. Iedere bestuurder heeft recht op inzage in en toegang tot alle boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers ten aanzien waarvan op het bestuur een wettelijke of statutaire 
bewaarplicht rust, voor zover het inzagerecht niet door of krachtens de betrokken rege-
ling ten opzichte van een of meer bestuurders is beperkt. 

7. Het bestuur zorgt dat de wettelijk vertegenwoordiger, zo deze is aangesteld, te allen tijde 
toegang heeft tot de boekhouding en administratie en de beschikking heeft over de 
daarin opgenomen gegevens. 
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Artikel 16 
 
1. In geval van faillissement van de rechtspersoon is iedere bestuurder jegens de boedel 

hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort, zijnde het bedrag van de schulden voor zover 
deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien er 
sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit een be-
langrijke oorzaak is van het faillissement. Artikel 14, vijfde lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. Indien niet is voldaan aan artikel 15 of de jaarrekening niet tijdig is of wordt opgemaakt, 
wordt vermoed dat er ook voor het overige sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk 
bestuur en dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 
Hetzelfde geldt indien de rechtspersoon volledig aansprakelijk vennoot is van een open-
bare vennootschap en niet voldaan is aan artikel 15i van Boek 3. Een onbelangrijk ver-
zuim wordt niet in aanmerking genomen. Het enkele feit dat de tijdig opgemaakte jaar-
rekening niet voldoet aan de wettelijke of statutaire maatstaven is niet voldoende voor 
het intreden van het vermoeden, bedoeld in de eerste volzin. 

3. Bij de toepassing van het eerste lid wordt slechts in aanmerking genomen het onbehoor-
lijk bestuur in de periode van drie jaren voorafgaande aan het faillissement of de in de 
zin van artikel 238 van de Faillissementsverordening daaraan voorafgaande surseance 
van betaling. Hetzelfde geldt ten aanzien van het niet voldoen aan de in het tweede lid 
bedoelde verplichtingen, voor zover deze voortvloeien uit het eerste of tweede lid van 
artikel 15 van dit Boek of uit artikel 15i van Boek 3. Ten aanzien van de in het tweede 
lid bedoelde verplichting tot het tijdig opmaken van de jaarrekening wordt alleen gelet 
op de jaarrekening over de laatste twee boekjaren die vóór het in de eerste volzin van 
dit derde lid bedoelde tijdstip waren afgesloten. 

4. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat hem, mede gelet op de aan anderen 
toebedeelde taken en de periode gedurende welke hij in functie is geweest, geen ernstig 
verwijt treft ter zake van het onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is geweest 
van het faillissement, en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om 
de gevolgen daarvan af te wenden. 

5. Het tweede lid vindt geen toepassing ten aanzien van de bestuurder die bewijst dat hem, 
mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken en de periode gedurende welke hij in 
functie is geweest, geen ernstig verwijt treft ter zake van het niet voldoen aan de daar 
omschreven verplichtingen, en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatre-
gelen om een verbeterde nakoming van die verplichtingen te bevorderen. 

6. De rechter kan het bedrag waarvoor de bestuurders of bepaalde bestuurders aanspra-
kelijk zijn verminderen indien hem dit bovenmatig voorkomt, gelet op de aard en de ernst 
van het onbehoorlijk bestuur, de andere oorzaken van het faillissement, alsmede de 
wijze waarop dit is afgewikkeld. 

7. Is de omvang van het tekort nog niet bekend, dan kan de rechter, al dan niet met toe-
passing van het zesde lid, bepalen dat van het tekort tot betaling waarvan hij de bestuur-
ders veroordeelt, een staat wordt opgemaakt overeenkomstig Boek 2, titel 6 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba. 

8. Op vordering van de curator of een aangesproken bestuurder kan de rechter bepalen 
dat bij de berekening van het tekort en de verdeling van de opbrengst uit hoofde van dit 
artikel via de uitdelingslijst de vordering van een schuldeiser geheel of gedeeltelijk buiten 
beschouwing blijft, indien en voor zover analogische toepassing van artikel 101, eerste 
lid, van Boek 6 daartoe aanleiding geeft. De vordering wordt ingesteld tegen de daartoe 
in het geding geroepen schuldeiser. 

9. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld degene die 
gedurende enig tijdvak binnen de in het derde lid bedoelde periode het beleid van de 
rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder, dan wel 
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als oprichter kennelijk onzorgvuldig heeft gehandeld. De vordering kan niet worden in-
gesteld tegen een door de rechter, anders dan ingevolge de laatste volzin van artikel 2, 
derde lid, benoemde functionaris. 

10.Het eerste tot en met negende lid zijn van toepassing ten aanzien van de in dit Boek 
geregelde vennootschappen. Zij zijn ook van toepassing ten aanzien van de rechtsper-
soon die gedurende enig tijdvak binnen de in het derde lid bedoelde periode aan een 
onderneming in de zin van de Handelsregisterverordening toebehoorde, waarbij dan al-
leen onbehoorlijk bestuur gedurende dat tijdvak in aanmerking wordt genomen. 

11.Het eerste tot en met tiende lid zijn van toepassing dan wel van overeenkomstige toe-
passing op de aansprakelijkheid van bestuurders van een door buitenlands recht be-
heerste rechtspersoon, indien deze hier te lande failliet wordt verklaard. Als bestuurders 
zijn eveneens aansprakelijk degenen die met de leiding van de hier te lande verrichte 
werkzaamheden zijn belast. Bevoegd is de rechter die het faillissement heeft uitgespro-
ken. 

12.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 14. 

 
Artikel 17 
 
1. De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtsper-

soon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijk-
heid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. 

2. Ten aanzien van de aan het slot van het eerste lid bedoelde bestuurder zijn artikel 14, 
vierde en vijfde lid, en artikel 16, vierde en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 18 
 
1. De statuten kunnen bepalen dat een of meer bestuursleden zijn belast met de uitvoering 

van het bestuur, terwijl de overige bestuursleden zijn belast met het houden van toezicht 
daarop, mits de met de uitvoering van het bestuur belaste leden een minderheid vormen 
en tezamen in het bestuur minder stemmen kunnen uitbrengen dan de overige leden 
van het bestuur tezamen. De uitvoering van het bestuur omvat de dagelijkse leiding van 
de rechtspersoon en zijn activiteiten, 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 rechtspersoon een bestuur kent als bedoeld in het eerste lid fungeert een van 
het uitvoerend bestuur uitgesloten bestuurder als voorzitter van het bestuur. 

3. De met het uitvoerend bestuur belaste bestuurders verschaffen het bestuur en elk van 
de bestuursleden, dan wel bij toepassing van het zevende lid, het algemeen bestuur en 
zijn leden, 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, dan wel 
bij toepassing van het zevende lid, een besluit van het algemeen bestuur, waarbij uit-
sluitend 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. Voor de toepassing van artikel 10 en van wettelijke bepalingen waarbij of krachtens 
welke specifiek aan het bestuur of een bestuurder verplichtingen worden opgelegd, wor-
den alleen de met het uitvoerend bestuur belaste bestuurders, dan wel bij toepassing 
van het zevende lid, het uitvoerend bestuur respectievelijk zijn leden, als zodanig aan-
gemerkt. Waar de wet ondertekening voorschrijft door alle bestuurders, zijn hieronder 
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begrepen de met de uitvoering van het bestuur belaste bestuurders alsmede de overige 
bestuurders, dan wel bij toepassing van het zevende lid, de leden van het uitvoerend 
bestuur alsmede de leden van het algemeen bestuur. 

6. De statuten kunnen categorieën van handelingen noemen waarover het bestuur een 
uitdrukkelijk besluit moet nemen. Het bestuur kan bepaalde handelingen of categorieën 
van handelingen benoemen waarvoor het bestuur een uitdrukkelijk besluit moet nemen. 
Deelname aan besluitvorming over handelingen als bedoeld in dit lid wordt niet aange-
merkt als het deelnemen aan het uitvoerend bestuur. 

7. De statuten kunnen bepalen dat de verdeling van bestuurstaken als bedoeld in het eer-
ste lid geschiedt over een algemeen bestuur en een uitvoerend bestuur. De statuten 
kunnen in dat geval bepalen dat het algemeen bestuur bevoegd is tot: 

 a. het als zodanig benoemen en ontslaan van uitvoerende bestuurders; en  
 b. het vaststellen van hun bezoldiging als zodanig. 

Het algemeen bestuur beslist over aangelegenheden die de dagelijkse gang van za-
ken te boven gaan. Bij twijfel of een aangelegenheid tot de dagelijkse gang van za-
ken behoort, beslist daarover het algemeen bestuur. 

8. De statuten kunnen bepalen dat een of meer leden van het algemeen bestuur tevens lid 
zijn van het uitvoerend bestuur, mits zij in het algemeen bestuur een minderheid vormen 
en tezamen in het algemeen bestuur minder stemmen kunnen uitbrengen dan de ove-
rige leden van het algemeen bestuur tezamen. 

9. Het uitvoerend bestuur oefent zijn bevoegdheden als zodanig uit met inachtneming van 
de besluiten van het algemeen bestuur. Binnen het uitvoerend bestuur oefenen indivi-
duele bestuurders hun bevoegdheden uit met inachtneming van de besluiten van het 
uitvoerend bestuur. 

 
Artikel 19 
 
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 18. 
2. De raad van commissarissen bestaat uit natuurlijke personen, tenzij de statuten anders 

bepalen. Indien een rechtspersoon commissaris is, wijst hij voor de uitoefening van zijn 
bevoegdheden in de raad van commissarissen een natuurlijke persoon als vertegen-
woordiger aan. 

3. De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht op het bestuur en 
de overige hem bij wet of statuten opgedragen taken. De raad van commissarissen is 
bevoegd tot schorsing van iedere bestuurder en, indien de statuten hierin voorzien, tot 
ontslag van iedere bestuurder. Tenzij de statuten anders bepalen, vervalt een schorsing 
indien het niet binnen drie maanden is gevolgd door het ontslag van de betrokken be-
stuurder. 

4. De statuten kunnen aan de raad van commissarissen en een of meer van zijn leden 
andere taken en nader omschreven bevoegdheden toekennen. 

5. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen en de individuele commissarissen 
tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke, alsmede de met het oog daarop 
door hen verlangde inlichtingen en gegevens. 

6. In de statuten van een stichting of vereniging behoeft het orgaan dat is belast met het 
toezicht op het bestuur, niet te worden aangeduid als raad van commissarissen. Het 
bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op dit orgaan en zijn leden. 

7. De artikelen 9, 14 en 16 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van commis-
sarissen. In dit verband gelden als commissaris alle personen die krachtens de statuten 
met toezicht op het bestuur zijn belast. 

8. Bij de vervulling van zijn taak, richt de raad van commissarissen zich naar het belang 
van de rechtspersoon en, zo daarvan sprake is, de met deze verbonden onderneming. 
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Tenzij de statuten anders bepalen, sluit dit niet uit dat een commissaris, met inachtne-
ming van de eerste volzin, in het bijzonder opkomt voor de belangen van degene die 
hem heeft benoemd of voorgedragen en deze belangen relatief zwaar laat wegen. 

9. Op de benoeming, de schorsing en het ontslag van commissarissen zijn onderscheiden-
lijk de artikelen 51, eerste lid, onderdeel c, en 80 van overeenkomstige toepassing. Bij 
de naamloze vennootschap is, behoudens artikel 139, artikel 136 van overeenkomstige 
toepassing met dien verstande echter dat de statuten de bevoegdheid tot benoeming 
van een of meer commissarissen, doch ten hoogste een derde van het gehele aantal, 
kunnen toekennen aan anderen. Bij de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is 
artikel 184 van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 20 
 
1. Een stem is nietig in de gevallen waarin een eenzijdige rechtshandeling nietig is; een 

stem kan niet worden vernietigd. 
2. Een handelingsonbekwame die lid is van een vereniging, kan zijn stemrecht daarin zelf 

uitoefenen, voor zover de statuten zich daartegen niet verzetten. In andere gevallen 
komt de uitoefening van het stemrecht toe aan zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

3. Tenzij de statuten anders bepalen, is het in de vergadering van een orgaan van een 
rechtspersoon uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stem-
ming beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

4. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daar-
van betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der verga-
dering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 
Artikel 21 
 
1. Een besluit van een orgaan van de rechtspersoon dat in strijd is met de wet of de statu-

ten is nietig, tenzij iets anders uit de wet voortvloeit. 
2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen in afwijking van een door de wet of de sta-

tuten voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan 
het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrach-
tigd. 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 redelijke termijn, die aan de ander 
is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie 
het was gericht. 

4. Een besluit van een orgaan van de vennootschap is, onverminderd het elders in de wet 
omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: 

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

 b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 7 wordt geëist; 
 c. wegens strijd met een reglement. 

Tot de bepalingen als bedoeld in onderdeel a, behoren niet die welke de voorschriften 
bevatten als bedoeld in het tweede lid. 

5. 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 nagekomen, of 
 b. op vordering van de rechtspersoon zelf, ingesteld krachtens bestuursbesluit tegen 
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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. 

6. Indien een bestuurder in eigen naam de vordering instelt, verzoekt de rechtspersoon de 
rechter iemand aan te wijzen, die ter zake van het geding in de plaats van het bestuur 
treedt. 

7. De bevoegdheid om vernietiging van het besluit te vorderen, vervalt zes maanden na 
het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, 
hetzij de belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 

8. 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 inge-
stelde vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, 
geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de 
strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit. 

9. Voor de toepassing van het eerste tot en met het vierde lid staat een reglement als 
bedoeld in artikel 150, tweede lid, gelijk aan statuten. 

 
Artikel 22 
 
1. De onherroepelijke uitspraak die de nietigheid van een besluit van een rechtspersoon 

vaststelt of die zulk een besluit vernietigt, is voor eenieder, behoudens herroeping of 
verzet door derden, bindend, indien de rechtspersoon partij in het geding is geweest. 
Herroeping komt ieder lid of aandeelhouder toe. 

2. Is het besluit een rechtshandeling van de rechtspersoon, die tot een wederpartij is ge-
richt, of is het een vereiste voor de geldigheid van zulk een rechtshandeling, dan kan de 
nietigheid of vernietiging van het besluit niet aan die wederpartij worden tegengeworpen, 
indien deze het gebrek dat aan het besluit kleefde niet kende of behoefde te kennen. 
Niettemin kan de nietigheid of vernietiging van een besluit tot uitgifte van aandelen aan 
de beoogde aandeelhouder en een besluit tot benoeming van een bestuurder of een 
commissaris aan de benoemde worden tegengeworpen; de rechtspersoon vergoedt 
echter de schade van de wederpartij, indien deze het gebrek in het besluit niet kende of 
behoefde te kennen. 

 
Artikel 23 
 
Bij de vaststelling in hoeverre bij stemmingen is voldaan aan een quorum of meerderheids-
eis, wordt geen rekening gehouden met lidmaatschappen of aandelen waarvan de wet be-
paalt of de statuten dan wel het reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, bepalen 
dat daarvoor ten aanzien van het aan de orde zijnde onderwerp geen stem kan worden 
uitgebracht. 
 
Artikel 24 
 
1. De rechter kan de rechtspersoon ontbinden indien: 
 a. zijn doel geheel of ten dele in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde of de 

wet; 
 b. de oprichtingshandeling ernstige gebreken vertoont; 
 c. de statuten of het reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, in strijd zijn met 

de wet; 
 d. in geval van ontstentenis van alle bestuurders, niet op de voet van de in artikel 12, 

eerste lid, bedoelde voorschriften tijdelijk in het bestuur is voorzien; 



BOEK 2 

128 
 

 e. hij in ernstige mate in strijd met zijn statuten of reglement als bedoeld in artikel 150, 
tweede lid, handelt. 

2. De rechter kan een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij ook ont-
binden bij het geheel ontbreken van leden. 

3. De rechter kan een naamloze vennootschap of vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid voorts ontbinden indien: 

 a. niet ten minste zoveel aandelen dat ten aanzien van ieder onderwerp stemrecht kan 
worden uitgeoefend en één aandeel dat deelt in de winst, worden gehouden door 
een ander dan de vennootschap zelf; 

 b. het verzoek tot ontbinding is gedaan binnen een jaar na de oprichting en de vennoot-
schap niet kan aantonen dat de in artikel 101, tweede lid, of artikel 155, derde lid, 
bedoelde verklaring juist was, dan wel de in artikel 101, derde lid, of artikel 155, 
vierde lid, bedoelde oprichtingsbalans bij waardering van de getoonde activa en pas-
siva naar in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare maatstaven de toen be-
staande toestand juist weergaf. 

4. Ontbinding kan worden verzocht door een belanghebbende of het openbaar ministerie. 
Van de indiening van het verzoek wordt door de indiener mededeling gedaan in de Land-
scourant van Aruba. Indien de rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister 
wordt van de indiening tevens opgave gedaan ten kantore van het handelsregister, ter 
inschrijving. 

5. De rechter gaat niet over tot ontbinding voordat hij de rechtspersoon in de gelegenheid 
heeft gesteld de gronden voor ontbinding weg te nemen. Voor wat betreft de in het derde 
lid, onderdeel b, genoemde grond geldt dat de rechter de ontbinding niet uitspreekt al-
vorens hij de vennootschap in de gelegenheid heeft gesteld binnen een door hem te 
bepalen termijn haar eigen vermogen alsnog in overeenstemming te brengen met de 
daar bedoelde verklaring of balans. 

6. De beschikking, waarbij de rechtspersoon ontbonden wordt verklaard, houdt in de be-
noeming van een curator en de aanwijzing van een rechtercommissaris. 

7. De vereffening van de ontbonden rechtspersoon geschiedt door de curator onder toe-
zicht van de rechtercommissaris, overeenkomstig de bepalingen van de Faillissements-
verordening. 

8. Van de beschikking, waarbij de rechtspersoon ontbonden wordt verklaard, wordt door 
de curator mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba. Indien de rechtspersoon 
is ingeschreven in het handelsregister wordt van de beschikking tevens opgave gedaan 
ten kantore van het handelsregister, ter inschrijving. 

9. Is de ontbindingsgrond geheel of gedeeltelijk te wijten aan de grove schuld of de grove 
nalatigheid van een of meer oprichters, huidige of voormalige bestuurders of commissa-
rissen, dan wel huidige of voormalige leden of aandeelhouders, dan zijn deze jegens de 
ontbonden rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor een bij de vereffening blijkend 
tekort. Artikel 14, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 24a 
 
1. Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheden in strijd zijn met de openbare orde, 

wordt door de rechter op vordering van het openbaar ministerie verboden verklaard en 
ontbonden. Artikel 24, negende lid, is van overeenkomstige toepassing. 

2. Het openbaar ministerie kan de rechter verzoeken voor recht te verklaren dat het doel 
of de werkzaamheid van een buitenlandse rechtspersoon of andere als zelfstandige 
eenheid of organisatie naar buiten optredend lichaam en samenwerkingsverband, in 
strijd is met de openbare orde. De verklaring werkt voor en tegen eenieder met ingang 
van de eerste dag na de uitspraak. De verklaring wordt door de zorg van de griffier 
geplaatst in de Landscourant van Aruba. Is de desbetreffende rechtspersoon of entiteit 
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in het handelsregister ingeschreven, dan wordt de verklaring aldaar eveneens inge-
schreven. 

3. De rechter kan de in Aruba gelegen goederen van de in het tweede lid bedoelde rechts-
persoon of entiteit desverlangd onder bewind stellen. Artikel 25a is van overeenkomstige 
toepassing. 

4. De in Aruba gelegen goederen van een rechtspersoon of entiteit ten aanzien waarvan 
de rechter een verklaring voor recht als bedoeld in het tweede lid heeft gegeven, worden 
vereffend door een of meer door hem te benoemen curatoren. Artikel 24, zesde, ze-
vende en negende lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
onder bestuurders mede worden begrepen degenen die feitelijk leiding geven of hebben 
gegeven aan de activiteiten in Aruba, die grond waren voor de verklaring van recht. 

5. De rechter kan desverzocht bepalen dat het saldo na vereffening van een rechtspersoon 
als bedoeld in het eerste lid of de goederen als bedoeld in vierde lid, vervalt aan het 
Land. 

 
Artikel 25 
 
1. Een in het handelsregister ingeschreven rechtspersoon wordt door een beschikking van 

de Kamer van Koophandel en Nijverheid ontbonden, indien de Kamer is gebleken dat 
ten minste twee van de navolgende omstandigheden zich voordoen:

 a. de rechtspersoon heeft het voor zijn inschrijving in het handelsregister of voor de 
inschrijving van een aan hem toebehorende onderneming verschuldigde bedrag niet 
voldaan gedurende ten minste een jaar na de datum waarvoor hij dat bedrag had 
moeten voldoen; 

 b. er staan gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van de rechtspersoon in 
het register ingeschreven, terwijl gedurende die periode ook geen opgaaf tot inschrij-
ving is gedaan, dan wel er doet zich, indien er wel een bestuurder staat ingeschre-
ven, met betrekking tot elke ingeschreven bestuurder ten minste een jaar een of 
meer van de navolgende omstandigheden voor: 

  1°. de bestuurder is overleden; 
  2°.  de bestuurder is niet bereikbaar gebleken op het in het register vermelde adres; 
 c. de rechtspersoon is niet of niet meer bereikbaar gebleken op het in het handelsre-

gister ingeschreven adres, terwijl ook geen opgaaf tot wijziging van de inschrijving is 
gedaan; 

 d. de rechtspersoon is ten minste een jaar in gebreke met de nakoming van de ver-
plichting tot deponering van de jaarrekening overeenkomstig de artikelen 116, 120 
of 171; 

 e. de rechtspersoon is ten minste een jaar in gebreke met de nakoming van de ver-
plichting tot deponering van het register overeenkomstig de artikelen 109 of 165;  

 f. de rechtspersoon is ingevolge artikel 144 dan wel artikel 187 verplicht een wettelijk 
vertegenwoordiger aan te stellen en er staat gedurende ten minste een jaar geen 
wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap in het handelsregister ingeschre-
ven, terwijl ook geen opgaaf tot inschrijving is gedaan. 

2. Indien de Kamer op grond van haar bekende gegevens gebleken is dat een rechtsper-
soon als bedoeld in het eerste lid voor ontbinding in aanmerking komt, deelt zij de rechts-
persoon en de ingeschreven bestuurders bij aangetekende brief aan hun laatst bekende 
adres mee, dat zij voornemens is tot ontbinding van de rechtspersoon over te gaan, met 
vermelding van de omstandigheden waarop het voornemen is gegrond. De Kamer 
schrijft deze mededeling in het register in. Als de omstandigheden, bedoeld in het eerste 
lid, onderdelen b en c, zich voordoen, geeft de Kamer van het voornemen tot ontbinding 
kennis in de Landscourant van Aruba, een in Aruba verschijnend nieuwsblad en op de 
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webpagina van de Kamer. Voor zover de kosten van deze publicatie niet uit het ver-
mogen van de rechtspersoon kunnen worden voldaan, komen deze ten laste van de 
begroting van de minister, belast met justitiële aangelegenheden. 

3. Na verloop van acht weken na dagtekening van de aangetekende brief, de publicatie in 
de Landscourant van Aruba, in een in Aruba verschijnend nieuwsblad en op de webpa-
gina van de Kamer, ontbindt de Kamer de rechtspersoon bij beschikking, tenzij voordien 
aan de Kamer is gebleken dat de gronden, bedoeld in het eerste lid, voor het voornemen 
zich niet of niet meer voordoen. Een beschikking als bedoeld in de vorige volzin, kan 
betrekking hebben op twee of meer rechtspersonen. 

4. De beschikking wordt bekend gemaakt aan de rechtspersoon en de ingeschreven be-
stuurders, tenzij de omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, zich 
voordoen.  

5. De Kamer geeft van de ontbinding kennis in de Landscourant van Aruba. Het tweede 
lid, laatste volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

6. Als op grond van artikel 29, eerste lid, geen vereffenaars kunnen worden aangewezen, 
treedt de Kamer op als vereffenaar van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon. 
Op verzoek van de Kamer benoemt de rechter in haar plaats een of meer andere veref-
fenaars. Artikel 25, tweede lid, laatste volzin, is van overeenkomstige toepassing op de 
mededeling, bedoeld in artikel 31, tweede, derde, vijfde, zesde en zevende lid.  

7. Ten aanzien van een beschikking als bedoeld in het eerste lid zijn de artikelen 7, 8, 15 
tot en met 19 en 53a tot en met 53d van de Landsverordening administratieve recht-
spraak. (AB 1993 no. 45) niet van toepassing. In afwijking van artikel 21 van de Lands-
verordening administratieve rechtspraak wordt de beslissing op het bezwaarschrift met 
redenen omkleed. 

8. Indien tegen een beschikking als bedoeld in het eerste lid beroep ingevolge de Lands-
verordening administratieve rechtspraak wordt ingesteld, schrijft de Kamer dat in het 
handelsregister in. De beslissing op het beroep wordt tevens ingeschreven. Indien de 
beslissing op beroep strekt tot vernietiging van de beschikking geeft de Kamer kennis 
daarvan in de Landscourant van Aruba, een in Aruba verschijnend nieuwsblad en op de 
webpagina van de Kamer. Heeft de beschikking betrekking op twee of meer rechtsper-
sonen, dan heeft voor de toepassing van de vorige volzin, de vernietiging slechts be-
trekking op de in die beslissing aangeduide rechtspersoon of rechtspersonen. Gedu-
rende het tijdvak waarin de rechtspersoon na de beschikking tot ontbinding had opge-
houden te bestaan, is er een verlengingsgrond als bedoeld in artikel 320 van Boek 3 ten 
aanzien van de verjaring van rechtsvorderingen van of tegen de rechtspersoon.  

9. De Kamer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding of de 
vereffening op grond van dit artikel, tenzij de Kamer met betrekking tot de ontbinding 
opzettelijk onbehoorlijk heeft gehandeld dan wel met kennelijk grove miskenning van 
hetgeen een behoorlijke taakvervulling meebrengt. 

 
Artikel 25a 

 
1. De rechter voor wie een vordering of verzoek tot ontbinding van de rechtspersoon aan-

hangig is, kan de goederen van die rechtspersoon desverlangd, of ambtshalve indien 
het een ontbindingsverzoek als bedoeld in artikel 24 betreft en hij daartoe gronden aan-
wezig acht, onder bewind stellen; de beschikking vermeldt het tijdstip waarop zij in wer-
king treedt. 

2. De rechter benoemt bij zijn beschikking een of meer bewindvoerders, en regelt hun be-
voegdheden en hun beloning.  

3. In het geval van onderbewindstelling, is de bewindvoerder bevoegd tot voldoening van 
aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid verschuldigde bedragen ten laste van het 
vermogen van de rechtspersoon. Onverminderd het vijfde lid, beslist de rechter in ieder 



BOEK 2 

131 
 

geval over de ontbinding of verlenging van de onderbewindstelling nadat een jaar sinds 
onderbewindstelling is verstreken.  

4. Voor zover de rechter niet anders bepaalt, kunnen de organen van de rechtspersoon 
zonder voorafgaande goedkeuring van de bewindvoerder geen besluiten nemen en kun-
nen vertegenwoordigers van de rechtspersoon zonder diens medewerking geen rechts-
handelingen verrichten. 

5. De rechter kan de beschikking desverlangd of ambtshalve te allen tijde wijzigen of in-
trekken; het bewind eindigt in ieder geval, zodra de uitspraak op het verzoek tot ontbin-
ding in kracht van gewijsde gaat. 

6. De bewindvoerder doet aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven, opgaaf 
van de beschikking en van de gegevens over zichzelf die omtrent een bestuurder wor-
den verlangd.  

7. Een rechtshandeling die de rechtspersoon ondanks zijn uit het bewind voortvloeiende 
onbevoegdheid vóór de inschrijving heeft verricht, is niettemin geldig, indien de weder-
partij het bewind kende noch behoorde te kennen. 

 
Artikel 25b 
 
1. Voor of bij het instellen van een vordering door het openbaar ministerie tot ontbinding 

van een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
kan het openbaar ministerie de rechter bij verzoekschrift vragen te bevelen dat, tot de 
uitspraak op genoemd verzoek in kracht van gewijsde gaat, aan de aandeelhouders de 
bevoegdheid tot het vervreemden, verpanden of met vruchtgebruik belasten van aande-
len wordt ontzegd. 

2. De rechter beslist na summier onderzoek. Het bevel wordt gegeven 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 toege-
laten. 

3. De beschikking wordt onverwijld, zo mogelijk op dezelfde dag, betekend aan de aan-
deelhouders en de vennootschap. De griffier van de rechterlijke instantie waarvoor de 
zaak laatstelijk aanhangig was draagt zorg voor de inschrijving van de beschikking in 
het register waarin de rechtspersoon is ingeschreven.  

4. Binnen acht dagen na de betekening vermeld in het vorige lid kunnen de aandeelhou-
ders tegen de beschikking in verzet komen. Het verzet schorst het bevel niet, behoudens 
de bevoegdheid van de aandeelhouders om daarop in kort geding te doen beslissen. 
Verzet tegen de beschikking kan niet gegrond zijn op de bewering dat de aandeelhouder 
zijn aandelen wil overdragen. Het verzoek tot ontbinding moet binnen acht dagen nadat 
dit is ingesteld aan de aandeelhouder worden betekend. 

 
Artikel 26 
 
1. De rechter voor wie een verzoek tot ontbinding van een rechtspersoon aanhangig is, 

kan op verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie een voorziening 
treffen als bedoeld in artikel 276, vierde lid, indien het belang van de rechtspersoon of 
een andere in artikel 7, eerste lid, bedoelde persoon, dan wel het belang van de credi-
teuren van de rechtspersoon, dit eist. 

2. Artikel 276, derde lid, eerste volzin, en vijfde tot en met het zevende lid is van overeen-
komstige toepassing. 

 
Artikel 27 
 
1. De rechtspersoon wordt, onverminderd het elders in de wet bepaalde, ontbonden: 
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 a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering of, indien de 
rechtspersoon een stichting is en de statuten dat toelaten, door een besluit van een 
daartoe in de statuten aangewezen orgaan of derde; 

 b. na faillietverklaring, door hetzij opheffing van het faillissement wegens gebrek aan 
baten, hetzij insolventie. 

2. Van de ontbinding wordt door de vereffenaars, en in het geval van het eerste lid, onder-
deel b, door de curator, mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba. Indien de 
rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister wordt van de ontbinding tevens 
opgave gedaan ten kantore van het handelsregister, ter inschrijving. 

3. De statuten kunnen andere wijzen van ontbinding aangeven. Een ontbinding krachtens 
een statutaire bepaling als bedoeld in dit lid treedt niet in werking alvorens daaraan be-
kendheid is gegeven overeenkomstig het tweede lid. De statutaire bepaling verliest haar 
geldigheid, indien de vereffenaars niet binnen zes maanden na het tijdstip waarop dat 
voor het eerst mogelijk was, al het nodige hebben gedaan om de in het tweede lid be-
doelde mededeling en inschrijving te doen plaatsvinden. 

 
Artikel 28 
 
1. Na zijn ontbinding geldt als doel van de rechtspersoon de vereffening van zijn vermogen 

en alles wat daartoe dienstig kan zijn. 
2. In alle van de rechtspersoon uitgaande stukken worden aan de naam van de rechtsper-

soon aan het slot toegevoegd de voluit geschrev
daarvan in de daarvoor in aanmerking komende taal. 

 
Artikel 29 
 
1. Indien noch bij de statuten noch door de algemene vergadering of, bij de stichting, door 

het bestuur vereffenaars zijn aangewezen, treedt het bestuur als zodanig op. De rechter 
is te allen tijde bevoegd om op verzoek van een belanghebbende of het openbaar mi-
nisterie een vereffenaar te ontslaan, een of meer andere vereffenaars aan te wijzen, 
deze van de nodige instructies te voorzien en een beslissing te nemen ten aanzien van 
de beloning van vereffenaars en de onderlinge verdeling van die beloning. 

2. Zijn er twee of meer vereffenaars, dan kan ieder van hen alle werkzaamheden tot ver-
effening verrichten, tenzij anders is bepaald. Bij verschil van mening tussen de vereffe-
naars beslist de rechter op de voet van het eerste lid, tweede volzin. Voor het overige 
vinden de bepalingen omtrent de bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid van be-
stuurders ten aanzien van de vereffenaars zo veel mogelijk toepassing, onverminderd 
artikel 28, eerste lid. 

3. Blijkt de vereffenaar dat de schulden de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doet 
hij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd schriftelijk 
instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement. 

4. Indien noch bij de statuten, noch bij besluit van de algemene vergadering of bij de aan-
wijzing van vereffenaars door de rechter anders is bepaald, heeft de raad van commis-
sarissen ten aanzien van de vereffenaars dezelfde taak als hij voor de ontbinding ten 
aanzien van het bestuur had. 

5. Tegen een beslissing van de rechter op de voet van het eerste lid, tweede volzin, staat 
geen rechtsmiddel open. 

 
Artikel 30 
 
1. De vereffenaar maakt de activa van de rechtspersoon te gelde, wikkelt de verhoudingen 
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tot derden af en betaalt de schulden. Wat na de voldoening van de schuldeisers over-
blijft, wordt aan hen die krachtens de statuten daartoe zijn gerechtigd uitgekeerd, of an-
ders aan de leden of aandeelhouders. Bij de naamloze vennootschap is artikel 118, 
derde lid, van overeenkomstige toepassing. Bij de vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid is artikel 172, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing. Heeft geen ander 
recht op het overschot dan keert de vereffenaar dit uit aan het Land. 

2. De vereffenaar is bevoegd om, indien de staat van de boedel daartoe aanleiding geeft, 
uitkeringen bij voorbaat te doen. 

 
Artikel 31 
 
1. Zodra het einde van de vereffening in zicht is, stelt de vereffenaar een rekening en ver-

antwoording op van de vereffening waaruit blijkt in hoeverre elk van de schuldeisers is 
voldaan en, zo van een overschot sprake is, de omvang en samenstelling daarvan. Ter 
zake van het overschot stelt hij een plan van uitkering op dat de grondslagen van de 
uitkering bevat. 

2. De vereffenaar legt de in het eerste lid genoemde stukken gedurende een periode van 
ten minste dertig dagen ter inzage ten kantore van de rechtspersoon en het handelsre-
gister. In de Landscourant van Aruba, alsmede schriftelijk aan alle bekende leden en 
houders van aandelen en aan alle bekende crediteuren, deelt hij mede waar en tot wan-
neer deze stukken ter inzage liggen. 

3. Uiterlijk op de dertigste dag nadat zowel de ter inzagelegging als de bekendmaking 
daarvan in het blad, bedoeld in het tweede lid, heeft plaatsgevonden, kan iedere 
schuldeiser of gerechtigde tegen de in het eerste lid genoemde stukken door een ver-
zoekschrift bij de rechter in verzet komen. De vereffenaar doet van gedaan verzet op 
dezelfde wijze mededeling als van de terinzagelegging. Is geen verzet gedaan of is het 
gedaan verzet ingetrokken dan gaat de vereffenaar tot verdere afwikkeling en uitkering 
van het overschot over. 

4. De rechter kan na gedaan verzet zodanige instructies voor een voortgezette vereffening 
geven en zodanige wijzigingen in het plan van uitkering aanbrengen als hem juist voor-
komt. 

5. Zodra de beslissing op elk verzet onherroepelijk is geworden, doet de vereffenaar daar-
van mededeling op dezelfde wijze als van het gedaan verzet. Hij gaat vervolgens tot 
verdere afwikkeling en uitkering van het overschot over. 

6. De vereffening eindigt en de rechtspersoon houdt op te bestaan op het tijdstip waarop 
een schriftelijke verklaring van de vereffenaar dat geen aan hem bekende baten meer 
aanwezig zijn op de in het tweede lid voorziene wijze is ter inzage gelegd en medege-
deeld. 

7. Het eerste tot en met het zesde lid vinden geen toepassing indien de vereffenaar ter-
stond bij zijn aantreden vaststelt dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. Alsdan 
eindigt de vereffening en houdt de rechtspersoon op te bestaan op het tijdstip waarop 
een verklaring met die strekking, waarin de in de eerste volzin bedoelde vaststelling is 
opgenomen, door de vereffenaar bij het handelsregister is gedeponeerd en in de Land-
scourant van Aruba is bekendgemaakt. 

8. De vereffenaar stelt in alle gevallen een slotverantwoording op en legt deze ter inzage 
ten kantore van het handelsregister en, zo mogelijk, ten kantore van de rechtspersoon. 

 
Artikel 32 
 
1. Op verzoek van iemand die daarbij een redelijk belang heeft, kan de rechter de vereffe-

ning heropenen of alsnog openen en een of meer vereffenaars benoemen. 
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2. Indien het verzoek is gedaan door een achteraf opkomende schuldeiser is de vereffe-
naar bevoegd van de rechthebbenden tot het overschot het door ieder te veel ontvangen 
geldbedrag terug te vorderen. 

3. Gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon had opgehouden te bestaan, is er een 
verlengingsgrond als bedoel in artikel 320 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van 
Aruba ten aanzien van de verjaring van rechtsvorderingen van of tegen de vennoot-
schap. 

 
Artikel 33 
 
1. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdra-

gers van de ontbonden rechtspersoon gedurende tien jaren berusten onder een bewaar-
der. 

2. Indien noch bij de statuten noch door de algemene vergadering of, bij de stichting, door 
het bestuur een bewaarder is aangewezen, treedt de vereffenaar als zodanig op. Artikel 
29, eerste lid, is voor het overige overeenkomstig van toepassing. 

3. Tegen een beslissing van de rechter op de voet van artikel 29, eerste lid, staat geen 
rechtsmiddel open. 

 
Artikel 34 
 
1. Iedere bewaarder is gehouden zijn aanwijzing of benoeming als zodanig ter inschrijving 

op te geven aan het kantoor van de handelsregisters, waar de ontbonden rechtspersoon 
was ingeschreven. 

2. De rechthebbenden tot het overschot en hun rechtverkrijgenden kunnen door de rechter 
worden gemachtigd tot inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, 
indien zij aantonen als zodanig bij die inzage een redelijk belang te hebben. 

3. Tegen een beslissing krachtens het tweede lid staat geen rechtsmiddel open. 
 
Artikel 35 
 
1. Rechterlijke uitspraken, inhoudende: 
 a. doorhaling, aanvulling of wijziging van hetgeen in het handelsregister ten aanzien 

van een rechtspersoon is ingeschreven; 
 b. wijziging of tijdelijke afwijking van de statuten van de rechtspersoon; 
 c. ontslag, schorsing of aanstelling, al dan niet tijdelijk, van een bestuurder of commis-

saris; 
 d. nietigverklaring of vernietiging van een besluit tot ontbinding of wijziging van de sta-

tuten; 
 e. ontbinding van een rechtspersoon of een beschikking als bedoeld in artikel 2, derde 

lid; 
 f. vernietiging van een uitspraak als bedoeld onderdeel a tot en met e; 

worden door de griffier van de rechterlijke instantie waarvoor de zaak laatstelijk aan-
hangig was aan de beheerder van het handelsregister gezonden met het verzoek 
zorg te dragen voor deponering en inschrijving van het uit die uitspraak blijkende 
relevante feit, zulks onverminderd de elders uit de wet voortvloeiende verplichting 
van anderen om van dat feit opgaaf ter inschrijving te doen. 

2. In geval van faillissement of surseance van betaling van een rechtspersoon die is inge-
schreven in het handelsregister, worden de aankondigingen welke krachtens de Faillis-
sementsverordening in de Landscourant van Aruba worden opgenomen, door hem die 
met die openbaarmaking is belast, mede ter inschrijving in dat register opgegeven. 
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Artikel 36 
 
1. Voor de toepassing van de bepalingen van dit Boek wordt met een schriftelijke uiting 

gelijkgesteld een per exploot, telegram, telex, telefax, email of ander tekst overbrengend 
communicatiemiddel gedane uiting. De statuten kunnen het gebruik van deze commu-
nicatiemiddelen beperken. 

2. Alle geschriften, gedrukte stukken en schriftelijke uitingen van de rechtspersoon, met 
uitzondering van uitingen per telegram, telex, telefax, email of ander tekstoverbrengend 
communicatiemiddel, moeten de volledige naam van de rechtspersoon, zijn statutaire 
zetel en het adres waar hij feitelijk gevestigd is of kantoor houdt bevatten. Is de rechts-
persoon ingeschreven in het handelsregister dan wordt ook het inschrijfnummer ver-
meld. 

 
Artikel 37 
 
1. Onder vergaderrecht wordt in dit Boek verstaan het recht om, in persoon of bij gevol-

machtigde, in de vergadering van een orgaan te verschijnen en daar het woord te voe-
ren. 

2. Bij of krachtens de statuten kan worden bepaald dat in vergaderingen van een of meer 
organen: 

 a. het vergaderrecht en het stemrecht kan worden uitgeoefend door een gevolmach-
tigde; daarbij kunnen nadere eisen worden gesteld aan de volmacht en beperkingen 
worden aangegeven ten aanzien van het gebruik van een volmacht; 

 b. het vergaderrecht en het stemrecht kan worden uitgeoefend met gebruikmaking van 
daarbij aangewezen elektronische middelen. 

 
Artikel 38 
 
1. Dochtermaatschappij van een rechtspersoon is: 
 a. een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaat-

schappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, al-
leen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering 
kunnen uitoefenen: 

 b. een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon, of een of meer van zijn dochtermaat-
schappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens stemovereenkomst 
met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders 
of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemge-
rechtigden stemmen. 

2. Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende 
vennootschap waarin de rechtspersoon of een of meer dochtermaatschappijen als ven-
noot volledig jegens de schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid, worden aan aandelen verbonden rechten niet 
toegerekend aan de degene die de aandelen voor rekening van anderen houdt. Aan 
aandelen verbonden rechten worden toegerekend aan degene voor wiens rekening de 
aandelen worden gehouden, indien deze bevoegd is te bepalen hoe de rechten worden 
uitgeoefend dan wel zich de aandelen te verschaffen.  

4. Voor de toepassing van het eerste lid, worden stemrechten, verbonden aan verpande 
aandelen, toegerekend aan de pandhouder, indien hij mag bepalen hoe de rechten wor-
den uitgeoefend. Zijn de aandelen evenwel verpand voor een lening die de pandhouder 
heeft versterkt in de gewone uitoefening van zijn bedrijf, dan worden stemrechten hem 
slechts toegerekend, indien hij deze in eigen belang heeft uitgeoefend. 
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Artikel 39 
 

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen orga-
nisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschap-
pen die met elkaar in een groep zijn verbonden. 
 

Titel 2 De stichting 
 
Artikel 50 
 
1. De stichting is een als zodanig bij notariële akte opgerichte rechtspersoon die beoogt 

met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te ver-
wezenlijken. 

2. De stichting heeft geen leden of aandeelhouders. Als leden van een stichting worden uit 
dien hoofde niet aangemerkt: 

 a. personen aan wie bij of krachtens de statuten de bevoegdheid is gegeven om in de 
vervulling van ledige plaatsen in organen van de stichting te voorzien of om bestuur-
ders of leden van andere organen van de stichting te schorsen en te ontslaan, 

 b. deelnemers aan een pensioenfonds dat door de stichting wordt beheerd. 
3. Het doel van een stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters 

of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze 
laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. 

4. Uitkeringen die voortvloeien uit een recht op pensioen, worden niet aangemerkt als uit-
keringen als bedoeld in het derde lid. 

 
Artikel 51 
 
1. De statuten moeten inhouden: 
 a. de naam van de stichting, met het woord stichting of een vertaling daarvan als deel 

van de naam; 
 b. het doel van de stichting; 
 c. de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; 
 d. de vermelding dat de stichting haar zetel heeft in Aruba; 
 e. de bestemming van het overschot na vereffening in geval van ontbinding van de 

stichting of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld. 
De naam van de stichting mag geen verwarring veroorzaken bij het publiek doordat de 
naam gelijk is aan of te sterke gelijkenis vertoont met een reeds eerder in het handels-
register ingeschreven naam van een andere rechtspersoon of onderneming, dan wel 
niet verenigbaar is met het doel van de stichting. 

2. De statuten van de stichting kunnen door haar organen slechts worden gewijzigd, indien 
en voor zover de statuten daartoe de mogelijkheid openen, onverminderd artikel 5. 

3. De statuten kunnen bepalen dat personen die zich als aangeslotene of deelnemer of 
onder een soortgelijke benaming met de stichting hebben verbonden, bepaalde verplich-
tingen tegenover de stichting hebben of dat aan hen op in de statuten aangegeven wijze 
bepaalde verplichtingen kunnen worden opgelegd. Ter zake van de beëindiging van de 
verbinding is alsdan artikel 79 van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 53 
 
1. Indien ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen, die bij de op-

richting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild, en de statuten de mogelijkheid van wijzi-
ging uitsluiten of daarin niet voorzien, of zij die tot wijziging de bevoegdheid hebben 


