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van contacten met de autoriteiten van Aruba. De wettelijk vertegenwoordiger is geen 
bestuurder. 

5. De wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd zijn dienstverlening als wettelijk vertegen-
woordiger te staken indien naar zijn oordeel het bestuur dan wel de aandeelhouders van 
de vennootschap na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, nalatig zijn de voor zijn functi-
oneren noodzakelijke gegevens te verschaffen en voorts op de gronden voorzien in de 
aanstellingsovereenkomst. 

6. Onverminderd zijn wettelijke verplichtingen tot het verschaffen van informatie is de wet-
telijk vertegenwoordiger gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hem in enige vorm 
wordt toevertrouwd door de vennootschap, diens aandeelhouders of bestuurders of hun 
vertegenwoordigers, met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap en de bij de 
vennootschap betrokken personen. Op verzoek van de minister, belast met economi-
sche aangelegenheden, of een door hem aan te wijzen instantie, verschaft de wettelijk 
vertegenwoordiger statistische, niet tot individuele personen of ondernemingen herleid-
bare informatie omtrent de vennootschappen die hij onder zijn beheer heeft.  

 
Titel 6 De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

 
Afdeling 1 Algemene bepalingen 

 
Artikel 150 
 
1. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een 

of meer aandelen verdeeld kapitaal, die als zodanig is opgericht of door omzetting is 
gevormd. De aandelen luiden op naam. 

2. Met uitzondering van artikel 10, eerste en tweede lid, en 155, tweede lid, kan al hetgeen 
ingevolge dit Boek kan of dient te worden opgenomen in statuten, ook worden opgeno-
men in een reglement, mits dit reglement is opgenomen in of is aangehecht aan een 
notariële akte, dan wel is gedeponeerd bij het handelsregister. De bepalingen van dit 
reglement prevaleren boven de bepalingen van een ander reglement, voor zover deze 
bepalingen strijdig zijn met elkaar. 

 
Artikel 151 
 
1. De naam van de vennootschap wordt gesteld in Latijnse lettertekens en begint dan wel 

eindigt met de woorden vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij voluit ge-
schreven, hetzij afgekort tot VBA of V.B.A. In het internationale verkeer mag zij zich ook 
bedienen van de aanduidingen Limited Liability Company dan wel Sociedad Responsa-
bilidad Limitada, hetzij voluit geschreven, hetzij afgekort tot LLC of L.L.C., respectievelijk 
SRL of S.R.L. 

2. De naam van de vennootschap mag geen verwarring veroorzaken bij het publiek door-
dat de naam gelijk is aan of te sterke gelijkenis vertoont met een reeds eerder in het 
handelsregister ingeschreven naam van een andere vennootschap of onderneming, dan 
wel niet verenigbaar is met het doel van de vennootschap. 

3. Uit alle schriftelijke stukken en aankondigingen, waarin de vennootschap partij is of die 
van haar uitgaan, met uitzondering van uitingen per telegram, email en reclames, moe-
ten de volledige naam van de vennootschap, haar statutaire zetel en haar nummer van 
inschrijving in het handelsregister duidelijk blijken. 

4. Indien in de stukken, genoemd in het derde lid, melding wordt gemaakt van het kapitaal 
van de vennootschap, wordt in elk geval vermeld welk bedrag is geplaatst en hoeveel 
van het geplaatste bedrag is gestort. 
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Artikel 152 
 
1. Het doel van de vennootschap kan algemeen luiden, dan wel worden beperkt tot een 

specifieke economische werkzaamheid. 
2. De statuten kunnen een beroep op doeloverschrijding uitsluiten. Artikel 13, tweede lid, 

is alsdan niet van toepassing. Van een regeling waarbij een beroep op doeloverschrij-
ding wordt uitgesloten, alsmede van de intrekking daarvan, wordt opgaaf gedaan aan 
het handelsregister. 

 
Artikel 153 
 
1. Als orgaan bedoeld in deze titel worden aangemerkt: 
 a. een aandeelhouder of vergadering van aandeelhouders, of 
 b. een persoon of een vergadering van personen die in een hoedanigheid zijn benoemd 

door een daartoe bevoegde aandeelhouder of vergadering van aandeelhouders, aan 
wie bij of krachtens dit Boek, de statuten of een reglement als bedoeld in artikel 150, 
tweede lid, bevoegdheid tot het nemen van enig besluit toekomt. 

2. Voor de toepassing van artikel 21 worden ook anderen aan wie bij of krachtens statuten 
of reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, bevoegdheid tot het nemen van enig 
besluit toekomt, met betrekking tot die bevoegdheid als orgaan aangemerkt. 

 
Artikel 154 
 
De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. 
 
Artikel 155 
 
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. De statuten vermelden de naam, de zetel en het doel van de vennootschap. De zetel 

van de vennootschap is gelegen in Aruba. 
3. In de akte van oprichting wordt opgenomen of daaraan wordt gehecht een verklaring 

van alle oprichters dat het eigen vermogen van de vennootschap bij oprichting niet ne-
gatief is. 

4. Wordt anders dan in geld gestort dan wordt bovendien aan de akte gehecht een door 
alle oprichters getekende oprichtingsbalans die een eigen vermogen toont dat niet ne-
gatief is. De oprichtingsbalans heeft betrekking op een tijdstip dat ten hoogste drie 
maanden vóór de dag van de akte ligt. 

5. De akte van oprichting wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens 
de akte een of meer aandelen neemt. Een volmacht tot ondertekening van de akte van 
oprichting wordt schriftelijk verleend. 

 
Afdeling 2 De aandelen 

 
Artikel 156 
 
1. Voor zover dit Boek of de statuten niet anders bepalen, zijn aan alle aandelen gelijke 

rechten en verplichtingen verbonden. 
2. Bij statuten kan aan alle aandelen of aan aandelen van een bepaalde soort of met een 
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nadere aanduiding een nominale waarde worden toegekend. 
3. Bij statuten kan worden bepaald dat het kapitaal en het bedrag van de aandelen waar-

mee wordt deelgenomen in het kapitaal van de vennootschap luiden in een buitenlandse 
valuta, mits deze vrij verhandelbaar is. 

4. Ten minste één aandeel met volledig stemrecht dat deelt in de winst, dan wel één aan-
deel met volledig stemrecht en één aandeel dat deelt in de winst, dient te worden ge-
houden door een ander dan de vennootschap of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 
178, derde lid. 

5. Onderaandelen zijn de gedeelten waarin een aandeel bij of krachtens de statuten zijn of 
kunnen worden verdeeld. De bepalingen van dit Boek betreffende aandelen en aandeel-
houders vinden overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onder-
aandelen voor zover uit die bepalingen niet anders voortvloeit. 

 
Artikel 157 
 
1. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, wordt aan de nemer of houder van 

een aandeel desverzocht een op naam gesteld aandeelbewijs afgegeven en wordt aan 
de nemer of houder desverzocht met betrekking tot twee of meer aandelen daarvan een 
verzamelbewijs afgegeven. De afgifte van een aandeelbewijs geschiedt niet eerder dan 
nadat de identiteit van de persoon op wiens naam de bewijzen van aandeel worden 
gesteld, is vastgesteld en deze identiteit is geverifieerd aan de hand van documenten, 
gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. 

2. Als aandeelbewijs kan ook gelden een ten name van de aandeelhouder gesteld uittrek-
sel uit het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 165 dat de op die aandelen 
betrekking hebbende gegevens bevat. 

3. Op elk aandeelbewijs wordt de datum van afgifte vermeld en wordt aangetekend dat het 
een niet-overdraagbaar bewijsstuk is. Het aandeelbewijs vermeld de gegevens die in-
gevolge artikel 165 in het aandeelhoudersregister met betrekking tot die aandelen be-
horen te zijn opgenomen. De statuten kunnen nadere regels geven voor de op het bewijs 
te plaatsen gegevens. 

4. Indien een aandeelhouder ten genoege van de vennootschap aannemelijk maakt dat 
een aandeelbewijs is verloren gegaan, kan de vennootschap hiervoor een nieuw, als 
duplicaat aangemerkt aandeelbewijs uitgeven. 

5. Onjuistheid of onvolledigheid van hetgeen door de vennootschap op een aandeelbewijs 
is vermeld omtrent de waarde van de verrichte storting of hetgeen nog dient te worden 
gestort, kan niet aan een verkrijger te goeder trouw worden tegengeworpen. 

 
Artikel 158 
 
1. Uitgifte van aandelen geschiedt tegen deelname in het kapitaal van de vennootschap. 

Voor aandelen met een nominale waarde wordt in het kapitaal deelgenomen voor dit 
bedrag. Voor aandelen zonder nominale waarde wordt deelname in het kapitaal gelijk-
gesteld met deelname voor de waarde van de overeengekomen tegenprestatie, behou-
dens voor zover een deel daarvan in de akte van oprichting dan wel het besluit tot uitgifte 
als agio is aangemerkt. 

2. De bij uitgifte van een aandeel bedongen tegenprestatie is onmiddellijk bij het nemen 
van het aandeel opeisbaar. In de akte van oprichting of het besluit tot uitgifte kan worden 
bepaald dat de tegenprestatie of een deel daarvan pas na het in vervulling gaan van 
een tijdbepaling of voorwaarde opeisbaar zal zijn. Is de tegenprestatie of het resterende 
deel daarvan pas opeisbaar nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd, dan 
gaat de bevoegdheid hiertoe in geval van ontbinding van de vennootschap over op de 
vereffenaars, dan wel, in geval van faillissement van de vennootschap, op de curator. 
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3. De bij uitgifte van een aandeel verschuldigde tegenprestatie wordt vastgesteld in de akte 
van oprichting dan wel het besluit tot uitgifte. Voor een aandeel met een nominale 
waarde bedraagt de waarde van de tegenprestatie ten minste het nominale bedrag van 
het aandeel. Indien anders dan in geld wordt gestort, wordt de waarde van de tegen-
prestatie in de akte van oprichting of bij het besluit tot uitgifte in een bedrag weergeven. 
Bij storting anders dan in geld, maken de oprichters dan wel het bestuur een beschrijving 
op van hetgeen wordt ingebracht en de waarde daarvan, vastgesteld volgens normen 
die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 

4. Behoudens ontheffing op de voet van artikel 169, kan een aandeelhouder niet worden 
ontheven van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel. Bij vervreemding van een 
aandeel blijft de vervreemder naast de verkrijger hoofdelijk aansprakelijk voor de uit dit 
artikel voortvloeiende verplichtingen, behoudens indien het bestuur uitdrukkelijk met ont-
slag van aansprakelijkheid instemt. Bij statuten kan de bevoegdheid hiertoe aan een 
ander orgaan worden toegekend, worden uitgesloten of worden beperkt. 

5. Op aandelen kan vóór oprichting worden gestort, mits gestaafd met schriftelijke beschei-
den. Degenen die bedragen hebben onttrokken of hebben doen onttrekken aan hetgeen 
vóór oprichting op aandelen is gestort, zijn jegens de vennootschap hoofdelijk aanspra-
kelijk tot vergoeding van die bedragen voor zover deze niet zijn besteed ten behoeve 
van de vennootschap. 

6. Ten aanzien van de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen kan de wederpartij van 
de vennootschap zich niet op verrekening beroepen. 

 
Artikel 159 
 
1. Bij de statuten kunnen aan het aandeelhouderschap verplichtingen van verbintenisrech-

telijke aard worden verbonden mits deze daarin zijn omschreven; bepaald kan worden 
dat één of meer van de verplichtingen eerst werking verkrijgen na een daartoe strekkend 
besluit van een orgaan van de vennootschap. 

2. Een statutenwijziging, vaststelling of wijziging van een reglement als bedoeld in artikel 
150, tweede lid, waarbij verplichtingen als bedoeld in het eerste lid aan het aandeelhou-
derschap worden verbonden of kunnen worden verbonden, heeft jegens de betrokken 
aandeelhouders slechts werking indien zij met die wijziging hebben ingestemd dan wel 
de desbetreffende verplichtingen nadien hebben aanvaard. 

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een statutenwijziging of de vast-
stelling of wijziging van een reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, waarbij de 
overdraagbaarheid van aandelen tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt uitgesloten. 

 
Artikel 160 
 
1. De statuten kunnen bepalen dat onder daarin omschreven en objectief bepaalbare om-

standigheden een aandeelhouder één of meer van diens aandelen dient aan te bieden 
en over te dragen overeenkomstig een in de statuten op te nemen regeling; de vennoot-
schap kan in de statuten onherroepelijk worden gevolmachtigd om de aandelen aan te 
bieden en over te dragen. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, dient de 
aandeelhouder die dit verlangt een prijs te ontvangen, gelijk aan de waarde van zijn 
aandeel of aandelen, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. 

2. Een volmacht als bedoeld in het eerste lid eindigt niet door faillissement van de aandeel-
houder of enige andere oorzaak waardoor hij het vrije beheer over zijn vermogen heeft 
verloren. 

3. De statuten kunnen bepalen dat een aandeelhouder onder daarin omschreven en ob-
jectief bepaalbare omstandigheden de aan één of meer aandelen verbonden nader om-
schreven rechten niet of slechts ten dele kan uitoefenen of dat in deze rechten wijziging 
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wordt gebracht. Een regeling waarbij de uitoefening van het stemrecht wordt opgeschort 
of ontnomen, blijft buiten toepassing in het geval dat zij tot gevolg heeft dat er geen 
houders van aandelen zijn aan wie volledig stemrecht toekomt. 

4. Een statutenwijziging, vaststelling of wijziging van het reglement waarbij een regeling 
als bedoeld in het eerste lid of het derde lid wordt ingevoerd, heeft geen werking jegens 
een aandeelhouder die ten tijde van het nemen van het daartoe strekkende besluit ver-
keerde in de omstandigheden als beschreven in de desbetreffende regeling, tenzij hij 
met de wijziging heeft ingestemd. 

5. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge het eerste 
lid aangeboden aandelen zal kunnen overdragen, is de aandeelhouder onherroepelijk 
van de verplichting tot aanbieding en overdracht ontheven en ontbreekt een onherroe-
pelijke volmacht als bedoeld in het eerste lid. 

6. Indien op grond van het derde lid de uitoefening van het vergaderrecht, winstrecht of 
stemrecht is opgeschort, vervalt deze opschorting, wanneer de vennootschap niet bin-
nen drie maanden na een verzoek daartoe van de aandeelhouder gegadigden heeft 
aangewezen aan wie hij al zijn aandelen waarop de opschorting betrekking heeft, zal 
kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. De slotzin van het eerste lid is 
van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 161 
 
De statuten kunnen voorzien in ontheffing van verplichtingen die ingevolge de artikelen 159 
of 160 aan het aandeelhouderschap zijn verbonden, alsmede voor vereisten voor het be-
houden van aandelen of het kunnen uitoefenen van de daaraan verbonden rechten. 
 
Artikel 162 
 
1. De aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn overdraagbaar. Bij de statuten 

kan de overdraagbaarheid van aandelen worden beperkt of uitgesloten. De overdraag-
baarheid kan slechts voor onbepaalde tijd worden uitgesloten, indien de statuten voor-
zien in de mogelijkheid dat een aandeelhouder kan uittreden. Een overdracht met in-
stemming van alle aandeelhouders, is steeds geldig. De instemming kan, mits schrifte-
lijk, ook buiten vergadering worden verleend.  

2. Levering van aandelen vindt plaats door middel van een daartoe bestemde tussen de 
vervreemder en de verkrijger opgemaakte akte welke, hetzij schriftelijk is erkend door 
de vennootschap, hetzij is betekend aan de vennootschap. Zowel het bestuur als elke 
bestuurder afzonderlijk alsmede de wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 
187 is bevoegd de overdracht te erkennen. De statuten kunnen nadere voorschriften 
geven waaraan de akte van levering dient te voldoen. Levering van beursgenoteerde 
aandelen kan ook geschieden overeenkomstig het bij die beurs gebruikelijke of door die 
beurs toegelaten systeem.  

3. Na erkenning respectievelijk betekening als bedoeld in het tweede lid draagt het bestuur 
onverwijld zorg voor aantekening van de overdracht in het aandeelhoudersregister. Een 
zodanige verplichting rust ook op de wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 
187.  

4. Indien ingevolge de statuten elke aandeelhouder met een aandeel deelneemt in het ka-
pitaal van de vennootschap en dit aandeel wordt weergegeven als een fractie van het 
totale bedrag waarvoor in het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen, kun-
nen gedeelten van de in een aandeel besloten deelneming in het kapitaal worden over-
gedragen, behoudens voor zover de statuten anders bepalen. Op een zodanige over-
dracht is dit artikel van overeenkomstige toepassing.  

5. In geval van executoriaal beslag, faillissement of afgifte van een legaat kan de rechter 
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eventuele statutaire beperkingen of uitsluitingen van de overdraagbaarheid van aande-
len in het kapitaal van de vennootschap als bedoeld in het eerste lid geheel of gedeel-
telijk buiten toepassing verklaren. Het verzoek daartoe kan worden gedaan door onder-
scheidenlijk de executant, de curator of een belanghebbende bij afgifte van het legaat. 
De rechter wijst het verzoek slechts toe indien de belangen van de verzoeker dat be-
paaldelijk vorderen. De rechter kan bepalen dat de vennootschap aan de executant of 
de curator inzage moet geven in het register, bedoeld in artikel 165. 

 
Artikel 163 
 
1. De bevoegdheid tot vestiging van een vruchtgebruik kan niet worden beperkt of uitge-

sloten. De aan een aandeel verbonden zeggenschapsrechten komen toe aan de aan-
deelhouder, behoudens voor zover bij de akte van vestiging of nadien bij aanvullende 
akte anders is bepaald en de statuten dit niet verbieden. Bij statuten kunnen de aan de 
vruchtgebruiker toekomende rechten worden beperkt of uitgesloten.  

2. De bevoegdheid tot vestiging van een pandrecht kan bij statuten worden beperkt of uit-
gesloten. De aan een aandeel verbonden rechten komen toe aan de aandeelhouder, 
tenzij bij de akte van vestiging of nadien bij aanvullende akte anders is bepaald en de 
statuten dit niet verbieden.  

3. Een aanvullende akte als bedoeld in het eerste en tweede lid voldoet aan dezelfde ver-
eisten als die welke gelden voor een akte van vestiging.  

4. In afwijking van artikel 236, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van 
Aruba, kan pandrecht op aandelen ook worden gevestigd zonder betekening of erken-
ning als bedoeld in artikel 162. Artikel 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van 
Aruba is van overeenkomstige toepassing.  

 
Artikel 164 
 
1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd na oprichting te besluiten tot 

het uitgeven van nieuwe aandelen, behoudens voor zover bij of krachtens statuten die 
bevoegdheid aan een ander orgaan is toegekend. De daarop volgende uitgifte geschiedt 
bij een door de vennootschap en de nemer getekende akte. Uitgifte van beursgeno-
teerde aandelen, daaronder begrepen aandelen die onmiddellijk na de uitgifte tot een 
beursnotering worden toegelaten, kan ook geschieden overeenkomstig het bij die beurs 
gebruikelijke of door die beurs toegelaten systeem.  

2. Bij het besluit tot uitgifte kan vrijelijk worden bepaald bij wie de aandelen zullen worden 
geplaatst, behoudens voor zover de statuten anders bepalen; de statuten kunnen bepa-
len dat de aandeelhouders of de houders van aandelen van een bepaalde soort of met 
een nadere aanduiding dan wel derden, al dan niet krachtens besluit van een daartoe 
aangewezen orgaan, bij uitgifte van alle of nader aangeduide aandelen een voorkeurs-
recht hebben in een daarbij te bepalen verhouding.  

3. Onder uitgifte van aandelen wordt voor de toepassing van het eerste en tweede lid mede 
begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.  

 
Artikel 165 
 
1. Het bestuur houdt een register waarin de namen, een kopie van de documenten aan de 

hand waarvan de identiteit is vastgesteld en de adressen van alle houders van aandelen 
zijn opgenomen, met vermelding van de aanduiding en de soort van het aandeel, het 
daaraan verbonden stemrecht, het bedrag dat op de aandelen is gestort of de daaraan 
toegekende waarde en het bedrag dat nog op de aandelen moet worden gestort, de dag 
van de verkrijging, een eventuele verbondenheid als bedoeld in artikel 159, de eventuele 
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aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 166 en het al of niet afgeven van een aandeel-
bewijs.  

2. In het register worden tevens aangetekend de namen en adressen van degenen die een 
recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de dag 
waarop zij het recht hebben verkregen en de datum waarop eventuele wijzigingen in het 
recht van kracht zijn geworden, alsmede een daarmee samenhangende overgang van 
stemrecht of vergaderrecht.  

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden; bij iedere mutatie wordt de dag waarop deze 
is aangebracht vermeld.  

4. Onverminderd het elders in de wet bepaalde ligt het register ten kantore van de ven-
nootschap en, zo deze is aangesteld, de wettelijk vertegenwoordiger ter inzage van de 
aandeelhouders, alsmede van de houders van een beperkt recht op wie het stemrecht 
is overgegaan en de minister, belast met economische aangelegenheden, of een bij 
landsbesluit aan te wijzen instantie. Onverminderd het elders in de wet bepaalde, wor-
den het register en gegevens daaruit niet aan derden ter beschikking gesteld, anders 
dan door of met instemming van de vennootschap.  

5. Indien de vennootschap aansprakelijke aandeelhouders kent als bedoeld in artikel 166, 
heeft iedere belanghebbende recht op inzage in het aandeelhoudersregister en afgifte 
van een door het bestuur gewaarmerkt uittreksel hieruit, waarop de voor hem van belang 
zijnde gegevens staan vermeld.  

6. Het bestuur deponeert een kopie van het register, inclusief de mutaties over het vooraf-
gaande boekjaar, binnen acht maanden na afloop van het boekjaar bij de Kamer van 
Koophandel en Nijverheid. De Kamer mag de op deze bescheiden geplaatste gegevens 
overbrengen op andere gegevensdragers, die zij in hun plaats in het handelsregister 
bewaart, mits die overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gege-
vens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen 
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.  

 
Artikel 166 
 
1. In afwijking van artikel 3, tweede lid, kunnen de statuten bepalen dat alle aandeelhou-

ders of de houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, aansprakelijk 
zijn voor bepaalde nader aangeduide of alle schulden van de vennootschap. Behoudens 
voor zover de statuten anders bepalen, is de aansprakelijkheid hoofdelijk en is een aan-
deelhouder eerst aansprakelijk voor schulden van de vennootschap die zijn ontstaan 
vanaf het moment van verkrijging van een aandeel waaraan aansprakelijkheid is ver-
bonden.  

2. Indien de vennootschap aansprakelijke aandeelhouders kent, wordt hiervan opgaaf ge-
daan aan degene die het handelsregister houdt, onder vermelding van het aantal van 
de aansprakelijke aandeelhouders en de aard van hun aansprakelijkheid. Slechts aan-
delen gehouden door anderen dan de vennootschap worden hierbij in beschouwing ge-
nomen.  

3. Een besluit tot wijziging van de statuten of het reglement waarbij de aansprakelijkheid 
als bedoeld in het eerste lid wordt ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft kan slechts worden 
genomen bij eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden. Het vijfde en zesde lid zijn 
van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een aansprakelijkheid ingevolge dit 
artikel, die is ontstaan vóór een wijziging of intrekking als genoemd in dit lid.  

4. Wordt door wijziging van de statuten of het reglement de aansprakelijkheid als bedoeld 
in dit artikel ingetrokken of verminderd, dan doet de vennootschap hiervan gespecifi-
ceerd opgaaf aan degene die het handelsregister houdt.  

5. Een aansprakelijkheid die ingevolge dit artikel rust op een aandeelhouder eindigt door-
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dat het aandeelhouderschap waaraan zijn aansprakelijkheid is verbonden, wordt beëin-
digd; de aansprakelijkheid voor voordien bestaande schulden verjaart nadat de vorde-
ring jegens de vennootschap is verjaard of na verloop van vijf jaren na het tijdstip dat 
van beëindiging van zijn aandeelhouderschap aantekening is gemaakt in het register 
bedoeld in artikel 165.  

6. De statuten kunnen van het vijfde lid afwijken, mits dit in het voordeel is van de schuldei-
sers van de vennootschap.  

 
Afdeling 3 Het vermogen en de jaarrekening 

 
Artikel 167 
 
1. De vennootschap kan geen aandelen nemen in haar eigen kapitaal.  
2. De vennootschap kan geen aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen, behoudens voor 

zover bij of krachtens de statuten anders is bepaald.  
3. De statuten kunnen bepalen dat in gevallen, in de statuten omschreven, de vennoot-

schap gehouden is tot inkoop en verkrijging van eigen aandelen van een of meer aan-
deelhouders tegen voorwaarden zoals deze bij de statuten zijn bepaald of krachtens de 
statuten door onafhankelijke deskundigen zullen worden vastgesteld.  

4. Artikel 172, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op verkrijging van eigen aan-
delen.  

 
Artikel 168 
 
De vennootschap verstrekt aan of ten behoeve van een aandeelhouder of de verkrijger van 
een aandeel geen garantie ten aanzien van de waarde van een of meer aandelen in haar 
kapitaal.  
 
Artikel 169 
 
1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot intrekking van aande-

len die de vennootschap houdt in haar eigen kapitaal, behoudens voor zover de statuten 
hiertoe een ander orgaan aanwijzen. Intrekking van aandelen in andere gevallen is 
slechts mogelijk voor zover de statuten hierin ten tijde van het verkrijgen van de aande-
len voorzien of met instemming van de betrokken aandeelhouder. Het tweede en derde 
lid zijn van overeenkomstige toepassing.  

2. De algemene vergadering van aandeelhouders of, indien de statuten hierin voorzien, 
een ander orgaan van de vennootschap kan besluiten tot verlaging van het gestorte 
bedrag waarmee in het kapitaal is deelgenomen ter afboeking van geleden verliezen.  

3. Indien de statuten hierin voorzien kan de algemene vergadering van aandeelhouders of 
een ander orgaan van de vennootschap, besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugbeta-
ling van het op aandelen gestorte bedrag of tot ontheffing van de verplichting tot storting 
op aandelen, mits het eigen vermogen van de vennootschap op het tijdstip van terugbe-
taling of ontheffing positief is en door de terugbetaling of ontheffing niet negatief wordt. 
Artikel 172, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing. Behoudens instemming van 
alle betrokken aandeelhouders of een andersluidende bepaling in de statuten, geschiedt 
de terugbetaling of ontheffing naar evenredigheid op alle aandelen.  

4. Een besluit als bedoeld in dit artikel wordt vermoed te zijn gedaan in strijd met het derde 
lid indien de jaarrekening van het boekjaar ten laste waarvan de terugbetaling of onthef-
fing wordt gedaan, met inachtneming van die uitkering of ontheffing een eigen vermogen 
toont dat negatief is.  

5. Het bestuur of, zo deze is aangesteld, de wettelijk vertegenwoordiger, doet binnen acht 
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dagen van elke kapitaalvermindering opgaaf bij degene die het handelsregister houdt.  
 
Artikel 170 
 
1. Jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behou-

dens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene ver-
gadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het be-
stuur een jaarrekening en jaarverslag op.  

2. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders, alsmede, zo die er zijn, door 
alle commissarissen. Ontbreekt een handtekening van een van hen, dan wordt daarvan 
onder opgave van reden melding gemaakt.  

3. De jaarrekening bestaat ten minste uit een balans en een winst en verliesrekening en 
een toelichting op deze stukken.  

4. De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijke 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 vennootschap.  

5. De opgemaakte jaarrekening alsmede het jaarverslag liggen van de dag van de oproe-
ping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd om te besluiten omtrent 
goedkeuring van de jaarrekening, ter inzage van de aandeelhouders ten kantore van de 
vennootschap en de wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 187; ieder van 
hen heeft recht op een volledig afschrift daarvan.  

6. Indien door de jaarrekening een misleidende voorstelling van zaken wordt gegeven van 
de toestand van de vennootschap zijn de bestuurders alsmede de commissarissen, die 
de jaarrekening hebben ondertekend, tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de 
schade die zij als gevolg daarvan hebben geleden. Een commissaris die bewijst dat hem 
ter zake hiervan geen tekortkoming in het toezicht kan worden verweten, is niet aan-
sprakelijk.  

 
Artikel 171 
 
1. De jaarrekening wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeu-

ring voorgelegd. De algemene vergadering van aandeelhouders of een commissie uit 
die vergadering, is bevoegd aanwijzingen te geven omtrent de inrichting van de jaarre-
kening, tenzij de statuten anders bepalen.  

2. De algemene vergadering van aandeelhouders of een ander daartoe bij statuten aan-
gewezen orgaan is zonder beperking bevoegd, en zo de statuten dit voorschrijven ver-
plicht, om een externe deskundige te benoemen ten einde op de boekhouding regelma-
tig toezicht te houden, alsmede om verslag uit te brengen omtrent de door het bestuur 
opgemaakte jaarrekening. Tenzij de statuten anders bepalen, benoemt de algemene 
vergadering van aandeelhouders of het tot benoeming bevoegde orgaan op verzoek van 
een aandeelhouder een deskundige, bij gebreke waarvan de verzoeker zelf bevoegd is 
tot benoeming van een deskundige.  

3. De ingevolge het tweede lid benoemde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap waarvan ken-
nisneming tot vervulling van zijn taak nodig is. De deskundige brengt verslag uit van zijn 
bevindingen aan de algemene vergadering van aandeelhouders en het orgaan dat hem 
heeft benoemd, alsmede aan het bestuur en, zo deze is aangesteld, de raad van com-
missarissen. Het verslag wordt bij de jaarrekening gevoegd. Onverminderd het elders in 
dit Boek of een andere landsverordening bepaalde, is het hem verboden hetgeen hem 
uit hoofde van zijn opdracht bekend is geworden verder bekend te maken.  

4. Het bestuur, of zo deze is aangesteld, de wettelijk vertegenwoordiger, deponeert de 
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jaarrekening binnen acht dagen nadat deze is goedgekeurd dan wel binnen acht dagen 
nadat zij uiterlijk ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders had 
moeten worden voorgelegd, bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid.  
Onverminderd het elders in de wet bepaalde, wordt de jaarrekening niet aan derden ter 
inzage gegeven, anders dan door of met instemming van de vennootschap.  

5. Tenzij de statuten hiervoor een langere termijn voorschrijven, ligt de goedgekeurde jaar-
rekening met de daarbij behorende stukken gedurende twee jaren na goedkeuring ter 
inzage van ieder van de aandeelhouders en heeft ieder van hen recht op een volledig 
afschrift daarvan.  

6. De goedgekeurde jaarrekening en de daarbij behorende stukken worden door de Kamer 
van Koophandel en Nijverheid gedurende tien jaren bewaard. De Kamer mag de op de 
in het vierde lid bedoelde bescheiden geplaatste gegevens overbrengen op andere ge-
gevensdragers, die zij in hun plaats in het handelsregister bewaart, mits die overbren-
ging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedu-
rende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen 
worden gemaakt.  

 
Artikel 172 
 
1. De aandeelhouders en andere uitkeringsgerechtigden hebben recht op het aan hen toe-

komende deel in de uit de goedgekeurde jaarrekening blijkende winst; de statuten kun-
nen bepalen dat het aan hen toekomende bedrag eerst op hun verzoek opeisbaar wordt.  

2. In afwijking van het eerste lid kunnen de statuten bepalen dat de algemene vergadering 
van aandeelhouders of een ander orgaan in onmiddellijke samenhang met de goedkeu-
ring van de jaarrekening besluit omtrent uitkering of inhouding van de uit de jaarrekening 
blijkende winst of een deel daarvan.  

3. De algemene vergadering van aandeelhouders of een ander bij de statuten aangewezen 
orgaan kan in onmiddellijke samenhang met het goedkeuren van de jaarrekening be-
sluiten over het doen van uitkeringen ten laste van het uit de jaarrekening blijkende eigen 
vermogen.  

4. De algemene vergadering van aandeelhouders of een ander bij de statuten aangewezen 
orgaan kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen ten laste van een lopend 
boekjaar of ten laste van een geëindigd boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet is 
goedgekeurd.  

5. Ieder aandeel geeft bij verdeling van de winst recht op een gelijk bedrag en ieder onder-
aandeel op het dienovereenkomstige gedeelte van dat bedrag, behoudens voor zover 
de statuten anders bepalen. De statuten kunnen bepalen dat de aandelen die de ven-
nootschap houdt in haar eigen kapitaal meetellen bij de berekening van de verdeling 
van uitkeringen of bepaalde uitkeringen. Tenzij de statuten anders bepalen, geldt het 
bepaalde omtrent de gerechtigdheid tot de winst ook ten aanzien van andere uitkeringen 
aan aandeelhouders.  

6. Uitkeringen aan aandeelhouders en andere uitkeringsgerechtigden mogen niet worden 
gedaan indien het eigen vermogen van de vennootschap minder bedraagt dan het be-
drag waarmee in het kapitaal is deelgenomen eventueel vermeerderd met reserves die 
ingevolge de statuten moeten worden aangehouden dan wel indien het eigen vermogen 
door die uitkering onder dat bedrag zou dalen. Een besluit tot het doen van een zodanige 
uitkering heeft geen enkele rechtskracht. Artikel 22, tweede lid, is niet van toepassing. 
Tot het eigen vermogen worden gerekend:  

 a. het bedrag waarmee in het kapitaal is deelgenomen;  
 b. agio;  
 c. statutaire reserves;  
 d. overige reserves; en  
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 e. niet verdeelde winsten.  
Voor de toepassing van dit lid wordt met het bedrag waarmee in het kapitaal is deelge-
nomen slechts rekening gehouden met het gestorte en opgevraagde deel daarvan.  

7. Een recht op uitkering verjaart door verloop van vijf jaren nadat de gerechtigde wist of 
behoorde te weten van de opeisbaarheid daarvan, tenzij de statuten hiervoor een lan-
gere termijn stellen. De statuten kunnen in afwijking van de eerste volzin bepalen dat de 
vordering vervalt op het moment waarop zij anders zou verjaren.  

 
Artikel 173 
  
De statuten kunnen bepalen dat de artikelen 120 tot en met 122 van 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 de artikelen 170 en 171 niet van toepassing.  
 

Afdeling 4 De algemene vergadering van aandeelhouders 
 
Artikel 174 
 
1. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet, de 

statuten en het reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, gestelde grenzen, alle 
bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.  

2. Het bestuur en, zo die is aangesteld, de raad van commissarissen verschaffen aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders alle door haar verlangde inlichtingen, tenzij 
een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.  

3. Het in het tweede lid bedoelde recht op informatie kan bij statuten tevens worden toe-
gekend aan individuele aandeelhouders. Ingeval inlichtingen zijn verschaft, stelt het or-
gaan dat de inlichtingen heeft verschaft de overige aandeelhouders hiervan onverwijld 
op de hoogte met het aanbod hen die informatie ook te verschaffen.  

4. Onverminderd het elders in dit Boek bepaalde, wordt aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders of een aandeelhouder op eerste verzoek een afschrift van de meest 
recente versie van de reglementen van de vennootschap verschaft.  

5. Aandeelhouders kunnen hun onderlinge verhouding en de wijze waarop zij hun be-
voegdheden als aandeelhouder uitoefenen nader regelen in een aandeelhoudersover-
eenkomst.  

 
Artikel 175 
 
1. Tot het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn zowel het 

bestuur als de raad van commissarissen, zo die is aangesteld, bevoegd. Tenzij de sta-
tuten anders bepalen, komt deze bevoegdheid tevens toe aan ieder bestuurslid en ie-
dere commissaris of aan de wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 187. Bij 
statuten kan deze bevoegdheid ook aan anderen worden toegekend.  

2. Iedere aandeelhouder en andere stemgerechtigde, die daarbij een redelijk belang heeft, 
kan het bestuur of de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken een algemene 
vergadering bijeen te roepen, ter beraadslaging en besluitvorming over het bij het ver-
zoek aangegeven onderwerp ter zake waarvan hij stemrecht heeft. Indien het verzoek 
niet binnen acht dagen nadat het de vennootschap heeft bereikt, is ingewilligd dan wel 
is afgewezen wegens gebrek aan redelijk belang, kan de belanghebbende zelf die alge-
mene vergadering bijeenroepen, met dien verstande dat ingeval het verzoek is afgewe-
zen, een bijeenroeping eerst kan plaatsvinden na machtiging van de rechter. Tegen het 
verlenen of weigeren van de machtiging staat geen rechtsmiddel open, behoudens cas-
satie in het belang der wet.  
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3. Iedere aandeelhouder met stemrecht en iedere andere stemgerechtigde kan een ver-
zoek richten tot het bestuur of de raad van commissarissen om een onderwerp te agen-
deren voor de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders. Indien het 
verzoek is gedaan nadat de termijn voor oproeping voor deze vergadering is verstreken, 
wordt het onderwerp voor de eerste daarop volgende vergadering op de agenda ge-
plaatst.  

4. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, gelden onderaandelen die tezamen 
ten minste een aandeel of meer aandelen vertegenwoordigen, voor de toepassing van 
dit artikel, als zoveel aandelen.  

 
Artikel 176 
 
1. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, geschiedt de oproeping tot een al-

gemene vergadering van aandeelhouders door een schriftelijke oproeping gericht aan 
het adres van de betrokkenen. Indien van een of meer van hen het adres onbekend is, 
geschiedt de oproeping tevens door aankondiging in de Landscourant van Aruba. De 
oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.  

2. De oproepingstermijn bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en de dag 
van vergadering niet meegerekend. Als dag van oproeping geldt de dag waarop de op-
roeping is verzonden dan wel, indien dat later is, de dag waarop de oproeping is ge-
plaatst in de Landscourant van Aruba.  

3. De oproeping vermeldt de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. 
Wordt een voorstel gedaan tot statutenwijziging of tot wijziging van het reglement als 
bedoeld in artikel 150, tweede lid, dan wordt de letterlijke tekst van het voorstel meege-
zonden of ten kantore van de vennootschap en, zo deze is aangesteld, de wettelijk ver-
tegenwoordiger voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Van de terinzagelegging 
wordt mededeling gedaan in de aankondiging bedoeld in het eerste lid, zo hiervan 
sprake is.  

4. Tenzij de statuten anders bepalen worden algemene vergaderingen gehouden in Aruba. 
Vergaderingen kunnen ook worden gehouden en aan vergaderingen kan ook worden 
deelgenomen, door middel van telefonie of andere communicatiemiddelen, mits zodanig 
dat door alle betrokkenen rechtstreeks aan de beraadslagingen en stemming kan wor-
den deelgenomen.  

5. Zijn de voorschriften bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid niet in acht genomen, 
dan is een desondanks genomen besluit vernietigbaar, tenzij het besluit met algemene 
stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle met betrekking tot dat onder-
werp stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

 
Artikel 177 
 
1. Iedere aandeelhouder en iedere stemgerechtigde is bevoegd in persoon of bij schriftelijk 

gevolmachtigde de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het 
woord te voeren, alsmede het stemrecht uit te oefenen voor zover hem dat toekomt. Bij 
of krachtens de statuten kan het vergaderrecht ook aan anderen worden toegekend.  

2. De statuten kunnen bepalen dat de rechten bedoeld in het eerste lid slechts kunnen 
worden uitgeoefend indien aan daarin nader omschreven voorschriften is voldaan.  

3. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, hebben bestuurders en commissaris-
sen als zodanig een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhou-
ders. De statuten kunnen bepalen dat deze bevoegdheid ook geldt ten aanzien van an-
dere vergaderingen van aandeelhouders. Onverminderd het eerste lid, laatste volzin, 
zijn bestuurders en commissarissen als zodanig geen vergadergerechtigde.  
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Artikel 178 
 
1. Aan elk aandeel is stemrecht verbonden tenzij de statuten, met inachtneming van artikel 

156, anders bepalen.  
2. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, is aan elk aandeel één stem ver-

bonden ten aanzien van alle aangelegenheden.  
3. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen in haar eigen kapitaal. Even-

min kan stem worden uitgebracht voor aandelen gehouden door een rechtspersoon 
waarin de vennootschap krachtens stemrecht direct of indirect doorslaggevende zeg-
genschap kan uitoefenen ook indien alle stemgerechtigden stemmen. Hetzelfde geldt 
voor aandelen waarop de vennootschap of een rechtspersoon, bedoeld in de tweede 
volzin, een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.  

4. Behoudens voor zover de statuten anders bepalen, gelden onderaandelen als zoveel 
aandelen die zij tezamen vertegenwoordigen, ongeacht de gerechtigdheid tot de onder-
aandelen.  

 
Artikel 179 
 
1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen 

bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
2. De geldigheid van besluiten is niet afhankelijk van het ter vergadering vertegenwoor-

digde gedeelte van het geplaatste kapitaal voor zover de wet of de statuten niet anders 
bepalen.  

3. De statuten kunnen voorzien in al dan niet afzonderlijke stemmingen door houders van 
onderscheiden, nader aangeduide aandelen.  

4. De statuten kunnen bepalen dat bij staken van stemmen de beslissing wordt opgedra-
gen aan een ander orgaan of aan een derde.  

5. Een door de vergadering aangewezen persoon houdt notulen bij van de beraadslagin-
gen en de genomen besluiten. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van 
de vergadering.  

6. Het bestuur houdt ter inzage van de aandeelhouders een administratie waarin de notu-
len en de besluiten van vergaderingen van aandeelhouders zijn opgenomen, alsmede 
de besluiten genomen buiten vergadering en het verslag van de stemming daaromtrent, 
en voorts van alle besluiten betreffende de uitgifte van aandelen, de inkoop van aande-
len, het opvragen van kapitaal, kapitaalvermindering, alsmede het onderzoek en de 
goedkeuring van de jaarrekening. Artikel 15, derde lid, is van overeenkomstige toepas-
sing. De in de vorige zin genoemde bescheiden worden door het bestuur ten kantore 
van de vennootschap en bij de wettelijke vertegenwoordiger zo deze is benoemd, gedu-
rende tien jaren bewaard.  

7. Aan ieder van de aandeelhouders wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van de 
in het zesde lid genoemde documenten verstrekt. Andere vergadergerechtigden wordt 
desgevraagd een afschrift of uittreksel van de in het zesde lid genoemde notulen ver-
strekt.  

8. Het eerste tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
besluiten van andere organen. Het zesde lid is van overeenkomstige toepassing indien 
een ander orgaan dan de algemene vergadering een besluit neemt dat naar regelend 
recht tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort.  

9. Indien elke houder van aandelen waaraan stemrecht is verbonden tevens bestuurder is 
van de vennootschap, kan elk besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders 
worden genomen in een vergadering van het bestuur, mits aan de overige voorschriften 
die gelden voor het nemen van het besluit door de algemene vergadering van aandeel-
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houders, is voldaan. Behoeft krachtens de wet of statuten een bestuursbesluit de in-
stemming of goedkeuring van de algemene vergadering, dan ligt deze besloten in een 
bestuursbesluit als bedoeld in de vorige volzin. De statuten kunnen bepalen dat deze 
bepaling niet van toepassing is.  

 
Artikel 180 
 
1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de statuten te wijzigen. Voor 

zover bij de statuten de bevoegdheid tot wijziging mocht zijn beperkt of uitgesloten, is 
wijziging niettemin mogelijk, indien het besluit daartoe genomen wordt met algemene 
stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd 
is.  

2. Gedurende het faillissement van de vennootschap kunnen de statuten slechts worden 
gewijzigd met instemming van de curator.  

3. Zijn er verschillende soorten van aandelen of aandelen met een nadere aanduiding, dan 
vereist een besluit tot statutenwijziging een goedkeurend besluit van elke groep van 
houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding aan wier rechten de statu-
tenwijziging afbreuk doet, tenzij de bevoegdheid tot deze wijziging ingevolge de statuten 
was voorbehouden. De voor een besluit tot wijziging van de statuten vereiste meerder-
heid van stemmen, geldt ook voor het goedkeurend besluit, bedoeld in de eerste volzin, 
behoudens voor zover de statuten hiervoor een hogere meerderheid voorschrijven.  

4. Een besluit tot wijziging van een bepaling van de statuten waarmee wijziging wordt ge-
bracht in het aan een of meer aandelen verbonden stemrecht, recht op deelname aan 
de benoeming of verkiezing van bestuurders of commissarissen of het geven van in-
structies aan bestuurders, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een 
vergadering, waarin alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

5. Een besluit tot wijziging van een bepaling van de statuten waarmee wijziging wordt ge-
bracht in het aan een of meer aandelen verbonden winstrecht, recht op reserves of een 
redelijke prijs of vergoeding voor aandelen of het recht in een overschot na vereffening 
van het vermogen van de ontbonden vennootschap, kan slechts worden genomen met 
instemming van de aandeelhouders in wier rechten wijziging wordt gebracht.  

6. Ter zake van een besluit tot wijziging van een bepaling van de statuten waarbij afbreuk 
wordt gedaan aan specifieke rechten van houders van aandelen zonder stemrecht, als-
mede ter zake van een besluit als bedoeld in het vierde of het vijfde lid, komt aan de 
houders van die aandelen stemrecht toe.  

7. Het vierde, vijfde en zesde lid zijn niet van toepassing voor zover bij het verkrijgen van 
de betrokken aandelen de bevoegdheid tot wijziging bij statuten was voorzien en de 
statuten hiervoor een andersluidende bepaling geven. De aard van de wijziging en de 
omstandigheden waaronder tot wijziging kan worden besloten, dienen hiertoe in de sta-
tuten te zijn vermeld.  

8. Wijziging van een statutaire bepaling waarbij aan een ander dan aan aandeelhouders 
enig recht is toegekend, heeft jegens de gerechtigde slechts werking voor zover de be-
voegdheid tot wijziging ten tijde van toekenning was voorbehouden of de gerechtigde 
met de wijziging instemt.  

 
Artikel 181 
 
1. Het reglement, bedoeld in artikel 150, tweede lid, en een wijziging daarvan, verkrijgen 

rechtskracht doordat de tekst van het reglement en bij reglementswijziging, de tekst na 
wijziging van het reglement, wordt opgenomen in of aanhecht aan een notariële akte, 
dan wel door deponering van een door de bestuurders gewaarmerkt afschrift daarvan 
ten kantore van het handelsregister. Onverminderd het elders in de wet bepaalde, wordt 
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het reglement niet aan derden ter inzage gegeven, anders dan door of met instemming 
van de vennootschap.  

2. Artikel 180 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een besluit tot vaststel-
ling, wijziging of intrekking van het reglement. Het reglement kan bij oprichting worden 
vastgesteld door de oprichters, mits het in de akte van oprichting is opgenomen of daar-
aan is gehecht. Een besluit tot intrekking van het reglement wordt van kracht op de wijze 
bepaald in het eerste lid.  

3. Tot het doen opnemen, aanhechten of deponeren als bedoeld in het eerste lid is iedere 
bestuurder bevoegd, alsmede de wettelijk vertegenwoordiger zo die is aangesteld, on-
verminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders een an-
der daartoe te machtigen. Indien het reglement is opgenomen in of is aangehecht aan 
een notariële akte draagt de notaris zorg voor deponering als bedoeld in het eerste lid.  

4. Het reglement kan worden gesteld in elke taal. Is de taal een andere dan de Papia-
mentse, Nederlandse, Engelse of Spaanse taal, dan wordt van het reglement een door 
een beëdigd vertaler ondertekende vertaling in de Papiamentse of Nederlandse taal ge-
hecht aan de notariële akte of het afschrift, bedoeld in het eerste lid.  

5. Van het vaststellen, wijzigen of intrekken van het reglement wordt opgaaf gedaan aan 
de houder van het handelsregister. Indien de vaststelling of wijziging van kracht wordt 
door deponering als bedoeld in het eerste lid behoeft geen afzonderlijke opgaaf te wor-
den gedaan.  

 
Artikel 182 
 
1. Een besluit van de algemene vergadering kan ook tot stand komen door schriftelijke 

stemuitbrenging buiten vergadering, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van 
besluitvorming hebben ingestemd. Bestuurders en commissarissen worden vooraf-
gaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. 

2. Het eerste tot en met het vijfde lid van artikel 179 zijn van overeenkomstige toepassing.  
 
Artikel 183 
 
1. De artikelen 175 tot en met 182 zijn van overeenkomstige toepassing op andere verga-

deringen van aandeelhouders, behoudens voor zover de statuten anders bepalen of uit 
de wet anders voortvloeit.  

2. Artikel 179, eerste en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing bij besluitvorming 
van andere organen.  

 
Afdeling 5 Het bestuur en het toezicht op het bestuur 

 
Artikel 184 
 
1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een of meer bestuurders. Met uit-

zondering van de eerste bestuurders, die worden benoemd in de akte van oprichting, 
worden de bestuurders door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd 
of, indien de statuten hierin voorzien, gekozen. De statuten kunnen bepalen dat een of 
meer bestuurders worden benoemd of gekozen door afzonderlijke, nader aan te duiden 
aandeelhouders, of worden benoemd of gekozen door een nader aan te duiden verga-
dering van aandeelhouders.  

2. Bij statuten kan de bevoegdheid tot benoeming of verkiezing van bestuurders aan een 
bindende voordracht worden onderworpen. Voor zover de statuten niet anders bepalen, 
kan de algemene vergadering van aandeelhouders aan zodanige voordracht steeds het 
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bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derde van de uitge-
brachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.  

3. Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door degene die be-
voegd is tot diens benoeming of verkiezing. Bij statuten kan de bevoegdheid tot ontslag 
ook aan een ander orgaan worden toegekend. Tenzij de statuten anders bepalen, kun-
nen de eerste bestuurders te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergade-
ring van aandeelhouders. Tenzij de statuten anders bepalen, vervalt een schorsing in-
dien het niet binnen drie maanden is gevolgd door het ontslag van de betrokken bestuur-
der. 

4. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden de vergoedingen en andere voor-
waarden betreffende de rechtsbetrekking met bestuurders en commissarissen als zoda-
nig, vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.  

5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van de benoeming, schorsing en het ontslag van commissarissen. De statuten kunnen 
evenwel de bevoegdheid tot benoeming van een of meer commissarissen, doch ten 
hoogste een derde van het gehele aantal, toekennen aan anderen.  

 
Artikel 185 
 
1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur of, zo deze is aange-

steld, de raad van commissarissen, schriftelijk verzoeken een onderzoek in te stellen of 
zich een grond voordoet voor een aansprakelijkheidstelling van één of meer bestuurders 
wegens onbehoorlijke taakvervulling alsmede om één of meer bestuurders daarvoor 
aansprakelijk te stellen.  

2. Bij statuten kan de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid tevens worden toegekend aan 
één of meer aandeelhouders.  

3. Aan de beraadslagingen van het bestuur omtrent een dergelijk verzoek nemen de be-
weerdelijk aansprakelijke bestuurders niet deel. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
het verzoek roept het bestuur of, zo deze is aangesteld en het verzoek aan hem is ge-
richt, de raad van commissarissen een algemene vergadering van aandeelhouders bij-
een waarop de algemene vergadering van aandeelhouders wordt bericht of al dan niet 
aan het verzoek gehoor zal worden gegeven.  

4. Wordt aan het verzoek geen gehoor gegeven of wordt niet binnen de in het derde lid 
genoemde termijn een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, dan 
is elke aandeelhouder bevoegd de bestuurder of bestuurders namens de vennootschap 
aansprakelijk te stellen en daartoe een rechtsgeding in te stellen, alsmede tot het treffen 
van de noodzakelijk of wenselijk geachte conservatoire rechtsmiddelen, behoudens in-
dien de algemene vergadering van aandeelhouders besluit van aansprakelijkstelling af 
te zien of de statuten anders bepalen. De algemene vergadering van aandeelhouders is 
steeds bevoegd tot aanwijzing van één of meer personen die namens de vennootschap 
het rechtsgeding zullen voeren of voortzetten.  

5. Uitsluitend de vennootschap en de betrokken bestuurder of bestuurders kunnen in de 
kosten van het geding worden veroordeeld.  

 
Artikel 186 
 
1. Een ieder die, zonder deel uit te maken van het bestuur, krachtens de statuten, het 

reglement als bedoeld in artikel 150, tweede lid, of krachtens een besluit van de alge-
mene vergadering van aandeelhouders, tijdelijk of onder bepaalde omstandigheden da-
den van bestuur verricht, wordt ten aanzien van hun rechten en verplichtingen ten op-
zichte van de vennootschap en derden, alsmede voor de toepassing van artikel 9, als 
bestuurder aangemerkt.  
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2. Het goedkeuren van bepaalde bestuurshandelingen of het verlenen van machtiging 
daartoe geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.  

 
Afdeling 6 De wettelijk vertegenwoordiger 

 
Artikel 187 
 
1. Behoudens het tweede lid is de vennootschap verplicht te allen tijde vertegenwoordigd 

te zijn door een naar Arubaans recht opgerichte en op Aruba gevestigde naamloze ven-
nootschap, wier statutair doel uitdrukkelijk het vertegenwoordigen van vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid omvat en die in het bezit is van de daarvoor benodigde 
vergunningen.  

2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in het geval dat de vennootschap:  
 a. één of meer natuurlijke personen als bestuurder heeft die ingezetene zijn van Aruba; 

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

personen als bestuurder heeft die ingezetene zijn van Aruba.  
3. De aanstelling van de wettelijk vertegenwoordiger geschiedt voor de eerste maal bij de 

akte van oprichting en later door het bestuur, tenzij de statuten anders bepalen.  
4. De taken en bevoegdheden die ingevolge enige wettelijke bepaling rusten op de wettelijk 

vertegenwoordiger kunnen bij overeenkomst worden uitgebreid maar niet worden inge-
perkt. De wettelijk vertegenwoordiger draagt zorg dat te zijnen kantore een bijgewerkt 
register als bedoeld in artikel 165 aanwezig is, en is bevoegd tot het verrichten van op-
gaven aan, inschrijvingen in en deponeringen bij het handelsregister, het doen van be-
lastingaangiften, het afgeven van aandeelbewijzen, het aanvragen van vergunningen 
vereist voor de uitoefening van het bedrijf van de vennootschap en het onderhouden 
van contacten met de autoriteiten van Aruba. De wettelijk vertegenwoordiger is geen 
bestuurder.  

5. De wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd zijn dienstverlening als wettelijk vertegen-
woordiger te staken indien naar zijn oordeel het bestuur dan wel de aandeelhouders van 
de vennootschap na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, nalatig zijn de voor zijn functi-
oneren noodzakelijke gegevens te verschaffen en voorts op de gronden voorzien in de 
aanstellingsovereenkomst.  

6. Onverminderd zijn wettelijke verplichtingen tot het verschaffen van informatie is de wet-
telijk vertegenwoordiger gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hem in enige vorm 
wordt toevertrouwd door de vennootschap, diens aandeelhouders of bestuurders of hun 
vertegenwoordigers, met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap en de bij de 
vennootschap betrokken personen. Op verzoek van de minister, belast met economi-
sche aangelegenheden, of een door hem aan te wijzen instantie verschaft de wettelijk 
vertegenwoordiger statistische, niet tot individuele personen of ondernemingen herleid-
bare informatie omtrent de vennootschappen die hij onder zijn beheer heeft.  

 
Titel 7 Uitkoop en uittreding 

 
Afdeling 1 Uitkoop 

 
Artikel 250 
 
1. Degene die voor eigen rekening aandelen houdt die ten minste 95% van het eigen ver-

mogen van een vennootschap vertegenwoordigen, kan tegen de gezamenlijke andere 
aandeelhouders een vordering instellen tot overdracht van hun aandelen aan de eiser. 
Hetzelfde geldt, indien twee of meer groepsmaatschappijen samen het vereiste aantal 


