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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 
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zulks nalaten, kan de rechter op verzoek van een oprichter, van het bestuur of van het 
openbaar ministerie de statuten wijzigen. 

2. De rechter wijkt daarbij zo min mogelijk van de bestaande statuten af. Indien wijziging 
van het doel noodzakelijk is, wijst hij een doel aan dat aan het bestaande verwant is. 
Met inachtneming van het vorenstaande is de rechter bevoegd, zo nodig, de statuten op 
andere wijze te wijzigen dan is verzocht. 

3. Met overeenkomstige toepassing van het eerste en tweede lid kan de rechter de statuten 
wijzigen om ontbinding van de stichting op een grond als vermeld in artikel 24 of artikel 
57, eerste lid, onderdeel a, te voorkomen. 

4. In een geding waarin ontbinding van een stichting op een grond als in het derde lid 
vermeld wordt verzocht, kan de rechter de in dit artikel bedoelde bevoegdheden ook 
ambtshalve uitoefenen. 

 
Artikel 54 
 
1. Bij ernstige twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw worden nageleefd dan wel 

het bestuur naar behoren wordt gevoerd, is het openbaar ministerie bevoegd aan het 
bestuur inlichtingen te verzoeken. De inlichtingen worden desgevraagd op schrift ge-
steld. 

2. Bij niet of niet behoorlijke voldoening aan het verzoek, alsmede wanneer er gegronde 
redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen, kan het openbaar ministerie een of 
meer deskundige personen belasten met het inwinnen van nadere inlichtingen over het 
beleid en de gang van zaken bij de stichting. 

3. Het bestuur is verplicht de gevraagde inlichtingen te verschaffen en desgevraagd ook 
inzage in zijn boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te geven aan het open-
baar ministerie en de deskundigen. 

 
Artikel 55 
 
1. Op verzoek van het openbaar ministerie of een belanghebbende kan een bestuurder 

door de rechter worden ontslagen indien: 
 a. hij iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten, dan wel 

zich schuldig maakt aan wanbeleid; 
 b. hij niet of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 54, derde lid. 
2. De rechter kan, hangende het onderzoek, een voorziening als bedoeld in artikel 276, 

vierde lid, treffen. Artikel 276, derde lid, eerste volzin, en het vijfde tot en met het ze-
vende lid, is van overeenkomstige toepassing. 

3. De rechter kan bepalen dat een door hem ontslagen bestuurder gedurende vijf jaren 
nadat het ontslag onherroepelijk is geworden geen bestuurder van een stichting kan zijn. 

 
Artikel 56 
 
1. Telkens wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur geheel of gedeeltelijk 

ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten wordt voorzien, kan de rechter op 
verzoek van een belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de 
ledige plaats voorzien. De rechter neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht. 

2. De rechter kan desverzocht of ambtshalve in de ledige plaats voorzien tegelijk met de 
toewijzing van een verzoek als bedoeld in artikel 55, eerste lid. 

 
Artikel 57 
 
1. De rechter ontbindt de stichting op verzoek van een belanghebbende of het openbaar 
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ministerie, indien: 
 a. het vermogen van de stichting ten enenmale onvoldoende is voor de verwezenlijking 

van haar doel en in hoge mate onwaarschijnlijk is dat een voldoende vermogen door 
bijdragen of op andere wijze binnen afzienbare tijd zal worden verkregen; 

 b. het doel der stichting is bereikt of niet meer kan worden bereikt en wijziging van het 
doel niet in aanmerking komt. 

2. De rechter kan desverzocht of ambtshalve de stichting ontbinden tegelijk met de afwij-
zing van een verzoek als bedoeld in artikel 53 of 56. 

3. Artikel 24, vierde tot en met achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 58 
 
De statuten kunnen bepalen dat de artikelen 120 tot en met 126 van overeenkomstige toe-
passing zijn, met dien verstande dat: 
a. 

bestuur; 
b. artikel 120, zesde lid, niet van toepassing is; 
c. in artikel 1

de statuten aangewezen orgaan; 
d. 

gelezen: het bestuur; 
e. in artikel 124, eerste lid,  
 

Titel 3 De vereniging 
 
Artikel 70 
 
1. De vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel, anders 

dan omschreven in artikel 90, eerste of tweede lid. 
2. Een vereniging wordt bij meerzijdige rechtshandeling opgericht. 
3. Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 
 
Artikel 71 
 
1. Wordt een vereniging opgericht bij een notariële akte dan moeten, onverminderd het 

bepaalde in artikel 4, de volgende bepalingen in acht worden genomen. 
2. De statuten moeten inhouden: 
 a. de naam van de vereniging en de vermelding dat zij haar zetel heeft in Aruba; 
 b. het doel van de vereniging; 
 c. de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop 

zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd; 
 d. de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering; 
 e. de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; 
 f. de bestemming van het overschot na vereffening in geval van ontbinding van de 

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

 
 
 


