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en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadple-
ging beschikbaar te stellen. 

3. De statuten kunnen bepalen dat de artikelen 120 tot en met 126 van overeenkomstige 
toepassing zijn, al dan niet tezamen met de artikelen 123 en 124. In dat geval zijn ook 
de artikelen 125 en 126 van toepassing en zijn het eerste en tweede lid van dit artikel 
niet van toepassing. 

 
Titel 4 De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij 

 
Artikel 90 
 
1. De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte rechtspersoon met le-

den. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften 
van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met 
hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet 
uitoefenen. 

2. De onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborg-
maatschappij opgerichte rechtspersoon met leden. Zij moet zich blijkens de statuten ten 
doel stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten of leden en mogelijk 
anderen in het kader van een wettelijke regeling verzekerd te houden, een en ander in 
het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. 

3. De statuten van een coöperatie kunnen haar veroorloven overeenkomsten als die welke 
zij met haar leden sluit, ook met anderen aan te gaan. Hetzelfde geldt voor de statuten 
van een onderlinge waarborgmaatschappij die geen bepaling als bedoeld in artikel 92 
kennen. 

4. Indien een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij de in het derde lid be-
doelde bevoegdheid uitoefent, mag zij dat niet in een zodanige mate doen, dat de over-
eenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. 

5. 

aal dan de Ne-
derlandse gesteld dan kan het equivalent van deze woorden in die andere taal worden 
gebruikt. 

 
Artikel 91 
 
Titel 3 is, met uitzondering van artikel 70, derde lid, op de coöperatie en de onderlinge 
waarborgmaatschappij van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in deze titel 
niet wordt afgeweken. 
 
Artikel 92 
 
1. De statuten kunnen bepalen dat zij die bij de ontbinding leden waren, of minder dan een 

jaar tevoren hebben opgehouden leden te zijn, tegenover de rechtspersoon naar de 
daarbij aangegeven maatstaf voor een tekort aansprakelijk zijn; wordt een coöperatie of 
onderlinge waarborgmaatschappij ontbonden door haar insolventie nadat zij in staat van 
faillissement is verklaard, dan wordt de termijn van een jaar niet van de dag der ontbin-
ding, maar van de dag der faillietverklaring gerekend. De statuten kunnen een langere 
termijn dan een jaar vaststellen. 

2. Bevatten de statuten niet een maatstaf voor ieders aansprakelijkheid, dan zijn allen voor 
gelijke delen aansprakelijk. 

3. Kan op een of meer van de leden of oudleden het bedrag van zijn aandeel in het tekort 
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niet worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de overige leden en oudleden, ieder 
naar evenredigheid van zijn aandeel, aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid bestaat ook, 
indien de vereffenaars afzien van verhaal op een of meer leden of oudleden, op grond 
dat door de uitoefening van het verhaalsrecht een bate voor de boedel niet zou worden 
verkregen. Indien de vereffening geschiedt onder toezicht van personen, bij of krachtens 
de wet met dat toezicht belast, kunnen de vereffenaars van dat verhaal slechts afzien 
met machtiging van deze personen. 

4. De aansprakelijke leden en oudleden zijn gehouden tot onmiddellijke betaling van hun 
aandeel in een geraamd tekort, vermeerderd met 50 ten honderd, of zoveel minder als 
de vereffenaars voldoende achten, tot voorlopige dekking van een nadere omslag voor 
de kosten van invordering en van het aandeel van hen, die in gebreke mochten blijven 
aan hun verplichting te voldoen. 

5. Een lid of oudlid is niet bevoegd tot verrekening van zijn schuld uit hoofde van dit artikel. 
 
Artikel 93 
 
1. Indien de statuten een regeling bevatten als bedoeld in artikel 92, eerste lid, kunnen zij 

de verplichting van de leden of oudleden om in een tekort bij te dragen, tot een maximum 
beperken. 

2. Bevatten de statuten geen regeling als bedoeld in artikel 92, eerste lid, dan zijn de leden 
of oudleden niet gehouden om in een tekort bij te dragen. 

 
Artikel 94 
 
1. Jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 

deze termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden 
met ten hoogste zes maanden, maakt het bestuur een jaarrekening op, ten minste be-
staande uit een balans, een winst en verliesrekening en een toelichting op deze stukken. 

2. De opgemaakte jaarrekening wordt door alle bestuurders ondertekend. Zij wordt mede-
ondertekend door de commissarissen die in functie zijn. Ontbreekt een handtekening 
dan wordt de reden daarvoor medegedeeld. 

3. De opgemaakte jaarrekening wordt aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor-
gelegd. De statuten kunnen bepalen dat de algemene vergadering of een commissie uit 
die vergadering, bevoegd is aanwijzingen te geven omtrent de inrichting van de jaarre-
kening.  

4. De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaard-
baar 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 coöperatie of 
onderlinge waarborgmaatschappij. 

5. Artikel 15, derde lid, is overeenkomstige toepassing op de opgemaakte en goedge-
keurde jaarrekening en de daarbij behorende stukken. 

6. De statuten kunnen bepalen dat de artikelen 120 tot en met 126 van overeenkomstige 
toepassing zijn, al dan niet tezamen met de artikelen 123 en 124. In dat geval zijn ook 
de artikelen 125 en 126 van toepassing en zijn het eerste tot en met het vijfde lid van dit 
artikel niet van toepassing. 

 
Artikel 95 
 
1. Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn niet bevoegd door een besluit 

wijzigingen in de met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeen-
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komsten aan te brengen, tenzij zij zich deze bevoegdheid in de overeenkomst op duide-
lijke wijze hebben voorbehouden. Een verwijzing naar statuten, reglementen, algemene 
voorwaarden of dergelijke, is daartoe niet voldoende. 

2. Op een wijziging als in het eerste lid bedoeld, kan de rechtspersoon zich tegenover een 
lid slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan het lid was medegedeeld. 

 
Artikel 96 
 
Voor de coöperatie geldt voorts dat, met behoud van de vrijheid van uittreding uit de coöpe-
ratie, daaraan bij de statuten voorwaarden, in overeenstemming met haar doel en strekking, 
kunnen worden verbonden. Een voorwaarde welke verder gaat dan geoorloofd is, wordt in 
zoverre voor niet geschreven gehouden. 
 
Artikel 97 
 
Voor een coöperatie, die in haar statuten een regeling heeft opgenomen als bedoeld in 
artikel 92, gelden bovendien de volgende bepalingen: 
a. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd. Aan de aanvrager wordt eveneens 

schriftelijk bericht, dat hij als lid is toegelaten of geweigerd. Wanneer hij is toegelaten, 
wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de administratie der 
coöperatie is ingeschreven. Niettemin behoeft, ten bewijze van de verkrijging van het 
lidmaatschap, van een schriftelijke aanvrage en een schriftelijk bericht als hiervoor be-
doeld, niet te blijken. 

b. De geschriften, waarbij het lidmaatschap wordt aangevraagd, worden gedurende ten 
minste tien jaren door het bestuur bewaard. Echter behoeven de hier bedoelde geschrif-
ten niet te worden bewaard voor zover het betreft diegenen, van wie het lidmaatschap 
kan blijken uit een door hen ondertekende, gedagtekende verklaring in de administratie 
van de coöperatie. 

c. De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden, hetzij bij een afzonderlijk 
geschrift, hetzij door een door het lid ondertekende, gedagtekende verklaring in de ad-
ministratie van de coöperatie. Het lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een 
schriftelijke erkenning van het bestuur. Wordt de schriftelijke erkenning niet binnen veer-
tien dagen gegeven, dan is het lid bevoegd de opzegging op kosten van de coöperatie 
bij deurwaardersexploot te herhalen. 

d. Een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de ledenlijst wordt ten kantore van het 
handelsregister neergelegd bij de inschrijving van de coöperatie. Binnen een maand na 
het einde van ieder boekjaar wordt door het bestuur een schriftelijke opgave van de 
wijzigingen die de ledenlijst in de loop van het boekjaar heeft ondergaan, aan de ten 
kantore van het handelsregister neergelegde lijst toegevoegd of wordt, indien de Kamer 
van Koophandel en Nijverheid dit nodig oordeelt, een nieuwe lijst neergelegd. 

 
Artikel 98 
 
Voor een onderlinge waarborgmaatschappij gelden voorts de volgende bepalingen: 
a. Zij die als verzekeringnemer bij een onderlinge waarborgmaatschappij een overeen-

komst van verzekering lopende hebben, zijn van rechtswege lid van de waarborgmaat-
schappij. Bij de onderlinge waarborgmaatschappij die krachtens haar statuten ook ver-
zekeringnemers die geen lid zijn mag verzekeren, kan van deze bepaling worden afge-
weken. 

b. Tenzij de statuten anders bepalen, duurt het lidmaatschap dat uit een verzekeringsover-
eenkomst ontstaat, voort totdat alle door het lid met de waarborgmaatschappij gesloten 
verzekeringsovereenkomsten zijn geëindigd. Bij overdracht of overgang van de rechten 
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en verplichtingen uit zodanige overeenkomst gaat het lidmaatschap, voor zover uit die 
overeenkomst voortvloeiende, op de nieuwe verkrijger of de nieuwe verkrijgers over, 
een en ander behoudens afwijkende bepalingen in de statuten. 

 
Artikel 99 
 
1. Het is aan een persoon die geen coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij 

 
2. In geval van overtreding van dit verbod kan iedere coöperatie of onderlinge waarborg-

maatschappij vorderen, dat de overtreder zich op straffe van een door de rechter te 
bepalen dwangsom onthoudt het gewraakte woord bij het doen van zaken te gebruiken. 

 
Titel 5 De naamloze vennootschap 

 
Afdeling 1 Algemene bepalingen 

 
Artikel 100 
 
1. De naamloze vennootschap is een als zodanig aangeduide rechtspersoon met een of 

meer op naam gestelde aandelen. Aandelen aan toonder kunnen niet worden uitgege-
ven. 

2. De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. Bij de 
oprichting worden ten minste zoveel aandelen bij een oprichter of een derde geplaatst 
dat ten aanzien van ieder onderwerp stemrecht kan worden uitgeoefend en ten minste 
één aandeel dat deelt in de winst. 

3. Rechten die stemrecht noch aanspraak op een uitkering als bedoeld in artikel 118 om-
vatten, worden niet als aandeel aangemerkt. 

 
Artikel 101 
 
1. Onverminderd artikel 4, tweede lid, bevat de akte van oprichting in elk geval: 
 a. de aantallen en de soorten van de bij de oprichting geplaatste aandelen; 
 b. de voor een partij bij een notariële akte vereiste gegevens van degenen die de aan-

delen hebben genomen; 
 c. het op de aandelen te storten en bij oprichting gestorte bedrag. 
2. In de akte van oprichting wordt opgenomen of daaraan wordt gehecht een verklaring 

van alle oprichters dat het eigen vermogen van de vennootschap als omschreven in 
artikel 118, vijfde lid, niet lager is dan het bedrag waarmee na oprichting in het kapitaal 
wordt deelgenomen. 

3. Wordt anders dan in geld gestort dan wordt bovendien aan de akte gehecht een door 
alle oprichters getekende oprichtingsbalans die een eigen vermogen toont als bedoeld 
in het tweede lid. De oprichtingsbalans heeft betrekking op een tijdstip dat ten hoogste 
drie maanden vóór de dag van de akte ligt. 

4. De akte wordt in persoon of bij schriftelijke volmacht getekend door iedere oprichter en 
door ieder die blijkens de akte een of meer aandelen neemt. 

 
Artikel 102 
 
1. De statuten vermelden de naam van de vennootschap, Aruba als de plaats waar de 

vennootschap haar zetel heeft en het doel van de vennootschap. De naam vangt aan of 


