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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 
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aandelen houden en samen de vordering instellen tot overdracht aan een hunner.  
2. In de statuten kan het percentage genoemd in het eerste lid worden verlaagd, mits dit 

niet lager wordt gesteld dan 90.  
3. Indien tegen een of meer gedaagden verstek is verleend, onderzoekt de rechter ambts-

halve of aan de vereisten van het eerste of het tweede lid is voldaan.  
4. De rechter wijst de vordering tegen alle gedaagden af, indien een gedaagde ondanks 

de vergoeding ernstige stoffelijke schade zou lijden door de overdracht of een eiser je-
gens een gedaagde afstand heeft gedaan van zijn bevoegdheid de vordering in te stel-
len. Voor zover de statuten niet anders bepalen, wijst de rechter de vordering tegen alle 
gedaagden ook af indien een gedaagde houder is van een aandeel waaraan de statuten 
een bijzonder recht inzake de zeggenschap in de vennootschap verbinden.  

5. Indien de rechter oordeelt dat het eerste tot en met vierde lid de toewijzing van de vorde-
ring niet belet, kan hij bevelen dat een of drie deskundigen zullen berichten over de 
waarde van de over te dragen aandelen. Hij kan bepalen dat de eiser zekerheid moet 
stellen voor de met het deskundigenrapport gemoeide kosten. Artikel 121, vierde lid, is 
van overeenkomstige toepassing. De rechter stelt de prijs vast die de over te dragen 
aandelen op een door hem te bepalen dag hebben. Zo lang en voor zover de prijs niet 
is betaald, wordt hij verhoogd met rente, gelijk aan de wettelijke rente, van die dag af tot 
de overdracht; uitkeringen op de aandelen die in dit tijdvak betaalbaar worden gesteld, 
strekken op de dag van betaalbaarstelling tot gedeeltelijke betaling van de prijs.  

6. De rechter die de vordering toewijst, veroordeelt de overnemer aan degenen aan wie de 
aandelen toebehoren of zullen toebehoren de vastgestelde prijs met rente te betalen 
tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen. De rechter geeft omtrent de 
kosten van het geding zodanige uitspraak als hij meent dat behoort. Een gedaagde die 
geen verweer heeft gevoerd, wordt niet verwezen in de kosten.  

7. Staat het bevel tot overdracht bij gerechtelijk gewijsde vast, dan deelt de overnemer de 
dag en plaats van overdracht en betaling en de prijs schriftelijk mee aan de houders van 
de over te nemen aandelen van wie hij het adres kent. Tenzij hij van allen het adres 
kent, kondigt hij deze ook aan in de Landscourant van Aruba en een in Aruba verspreid 
nieuwsblad.  

8. De overnemer die aan zijn verplichtingen uit het zevende lid heeft voldaan kan, indien 
een houder van over te nemen aandelen niet op de medegedeelde dag of uiterlijk binnen 
zes maanden daarna aan de overdracht meewerkt, zich van zijn verplichtingen inge-
volge het zesde lid bevrijden door de vastgestelde prijs met rente voor alle nog niet 
overgenomen aandelen te consigneren, onder mededeling van hem bekende rechten 
van pand en vruchtgebruik en de hem bekende beslagen. Door deze mededeling gaat 
beslag over van de aandelen op het recht op uitkering. Door het consigneren gaat het 
recht op de aandelen onbezwaard op hem over en gaan rechten van pand of vruchtge-
bruik over op het recht op uitkering. Aan aandeel en dividendbewijzen waarop na de 
overgang uitkeringen betaalbaar zijn gesteld, kan nadien geen recht jegens de vennoot-
schap meer worden ontleend. De overnemer maakt het consigneren en de prijs per aan-
deel op dat tijdstip bekend op de wijze van het zevende lid.  

9. Uitkering van geconsigneerde gelden geschiedt door de consignatiehouder met aftrek 
van administratiekosten. De hoogte van de administratiekosten worden bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, vastgesteld.  

10. De statuten kunnen bepalen dat de vennootschap het recht heeft een vordering als 
bedoeld in dit artikel in te stellen tegen een aandeelhouder die, ofschoon hij herhaaldelijk 
en overeenkomstig de toepasselijke regeling daartoe is opgeroepen, nalaat zich tegen-
over de vennootschap in of buiten vergadering uit te laten over de vraag of hij instemt 
met een voorstel tot statutenwijziging en daardoor de totstandkoming van die statuten-
wijziging verhindert.  
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Afdeling 2 Uittreding 
 
Artikel 251 
 
1. De houder van aandelen, die door gedragingen van de vennootschap dan wel van één 

of meer medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat 
het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan wor-
den gevergd, kan tegen de vennootschap een vordering tot uittreding instellen, inhou-
dende dat deze zijn aandelen tegen contante betaling overneemt.  

2. De eiser is niet ontvankelijk indien niet blijkt dat hij ten minste vier weken voor het aan-
hangig maken van de vordering zijn bezwaren schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan 
het bestuur van de vennootschap.  

3. Het bestuur van de vennootschap doet onmiddellijk schriftelijk mededeling van de ken-
baar gemaakte bezwaren en van het instellen van de vordering aan de commissarissen 
en de medeaandeelhouders.  

4. Bij toewijzing van de vordering benoemt de rechter één of meer deskundigen die schrif-
telijk bericht moeten uitbrengen over de aan de eiser te betalen prijs, binnen een door 
de rechter te bepalen termijn. De artikelen 173 tot en met 174d van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba zijn van toepassing, voor zover daarvan in dit 
artikel en artikel 252 niet wordt afgeweken. De rechter kan bepalen dat de eiser zeker-
heid moet stellen voor de met het deskundigenrapport gemoeide kosten. Artikel 121, 
vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.  

5. Een statutaire of overeengekomen regeling die aan de in dit artikel voorziene overname 
van de aandelen door de vennootschap in de weg zou staan, is in zoverre nietig.  

6. Op gezamenlijk verzoek van partijen kan de rechter die de vordering toewijst benoeming 
van deskundigen achterwege laten.  

7. De vordering tot uittreding kan slechts met instemming van de wederpartij worden inge-
trokken. Een vordering tot oproeping in vrijwaring, voeging of tussenkomst wordt niet 
toegelaten.  

8. Zolang niet onherroepelijk is beslist op de vordering tot uittreding, kan de eiser zijn aan-
delen niet vervreemden, dan wel daarop een pandrecht of recht van vruchtgebruik ves-
tigen, zonder schriftelijke toestemming van de vennootschap of, bij gebreke daarvan, 
van de rechter.  

9. Instelling van een vordering tot uittreding laat een vordering tot vergoeding van bijko-
mende schade of een andere vordering, die samenhangt met de aangevoerde gedra-
gingen, onverlet.  

 
Artikel 252 
 
1. De krachtens het vierde lid van artikel 251 benoemde deskundigen gaan uit van de 

waarde van de vennootschap op het tijdstip van de toewijzing van de vordering tot uit-
treding. In hun bericht vermelden zij in hoeverre rekening is gehouden met de fiscale 
gevolgen van de overname voor de eiser, de vennootschap en de medeaandeelhouders 
en met de bedrijfseconomische gevolgen van de overdracht voor de vennootschap. Be-
vatten de statuten of een overeenkomst tussen partijen een prijsbepalingregeling, die 
naar het oordeel van een der partijen relevant is, dan wordt vermeld in hoeverre daarvan 
is afgeweken.  

2. Nadat de deskundigen hun bericht hebben uitgebracht bepaalt de rechter, na oproeping 
van partijen en deskundigen, het aan de eiser te betalen bedrag. Daarbij wordt desver-
zocht rekening gehouden met de in het eerste lid, tweede en derde volzin, genoemde 
factoren voor zover deze relevant worden geoordeeld en dit in het gegeven geval niet 
tot onredelijke gevolgen leidt.  
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3. In aansluiting op de in het tweede lid bedoelde beslissing bepaalt de rechter dat de 
aandelen zullen worden overgedragen op de wijze als in het vierde lid voorzien. Daarbij 
wijst hij een notaris aan met het oog op de toepassing van het vierde lid. Hij veroordeelt 
de vennootschap tot betaling van het door hem vastgestelde bedrag, vermeerderd met 
de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de toewijzing van de vordering tot uittreding en 
de door hem vastgestelde kosten, die van de deskundigen en de notaris daaronder be-
grepen, in handen van de aangewezen notaris. Aan deze veroordeling kan hij een 
dwangsom ten behoeve van de eiser verbinden. Vruchten die aan de aandelen zijn op-
gekomen sedert het tijdstip van de toewijzing van de vordering tot uittreding vervallen 
aan de vennootschap. Alvorens te beslissen hoort de rechter de aan te wijzen notaris, 
indien daartoe naar zijn oordeel aanleiding bestaat.  

4. Tenzij partijen onverwijld eenstemmig aan de notaris te kennen geven dat zij alsnog 
voor een andere oplossing kiezen, geldt als akte van overdracht een door de notaris na 
de ontvangst van het door de vennootschap verschuldigde met bekwame spoed opge-
maakt proces-verbaal, waarin de beslissing van de rechter wordt geconstateerd. De no-
taris neemt in die akte zodanige toevoegingen en verduidelijkingen op als hij in het be-
lang van het rechtsverkeer nodig acht. Na het verlijden van de akte keert de notaris het 
door hem ontvangen bedrag na aftrek van de door de rechter vastgestelde kosten aan 
de eiser uit. Een afschrift van de akte wordt door de notaris aan de vennootschap en de 
eiser toegezonden.  

5. De vordering tot uittreding kan ook worden ingesteld tegen een of meer van de mede-
aandeelhouders die zich afzonderlijk of samen met de vennootschap of andere mede-
aandeelhouders schuldig hebben gemaakt aan gedragingen als in het eerste lid van 
artikel 251 omschreven. De ingevolge artikel 9 bevoegde rechter kan ook in dit geval 
kennisnemen van een samenhangende vordering als bedoeld in artikel 251, negende 
lid. De vennootschap wordt in elk geval mede in het geding geroepen. Bij de toepassing 
van het derde lid, eerste volzin, bepaalt de rechter aan wie, en zo nodig in welke ver-
houding, de aandelen zullen worden overgedragen.  

6. Een vordering als bedoeld in het vijfde lid kan worden afgewezen indien en voor zover 
toewijzing in het gegeven geval zou leiden tot een onaanvaardbare doorkruising van een 
statutaire regeling als bedoeld in artikel 111, eerste lid, of artikel 162, eerste lid of een 
soortgelijke overeengekomen regeling.  

7. Het bepaalde in het zevende lid van artikel 251 is ook gedurende de periode dat uitvoe-
ring wordt gegeven aan artikel 252 van toepassing. Gedurende die periode is ook het 
bepaalde in het achtste lid van artikel 251 van toepassing, behoudens overdracht over-
eenkomstig het vierde lid van artikel 252.  

 
Artikel 253 
 
1. Indien in de algemene vergadering door handelingen of gebeurtenissen die een aan-

deelhouder redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen een zodanige meerderheid is 
ontstaan dat een medeaandeelhouder, alleen of samen met een groepsmaatschappij 
van de medeaandeelhouder of krachtens een overeenkomst met andere stemgerech-
tigden, meer dan de helft van de bestuurders, leden van het algemeen bestuur in de zin 
van artikel 18 of commissarissen kan benoemen of ontslaan, ook indien alle stemge-
rechtigden stemmen, kan die aandeelhouder tegen de vennootschap een vordering tot 
uittreding als omschreven in de artikelen 251 en 252 instellen. De vordering kan ook 
worden ingesteld tegen de medeaandeelhouder, de groepsmaatschappij of de andere 
in dit lid bedoelde stemgerechtigden. De vennootschap wordt in elk geval mede in het 
geding geroepen.  

2. De bevoegdheid tot het instellen van de vordering vervalt zes maanden na het einde 
van de dag waarop de aandeelhouder kennis heeft genomen van het ontstaan van een 



BOEK 2 

186 
 

meerderheid als bedoeld in het eerste lid of daarvan is verwittigd.  
 
Artikel 254 
 
1. De in de artikelen 251 en 252 bedoelde vordering tot uittreding komt ook toe aan:  
 a. de aandeelhouder die aan de vennootschap en zijn medeaandeelhouders op naam 

schriftelijk heeft medegedeeld dat hij zijn aandelen wil vervreemden tegen daarbij 
genoemde voorwaarden en dat voornemen niet ten uitvoer kan leggen door de wer-
king van een statutaire blokkeringsregeling in de zin van artikel 111 of artikel 162, of 
een statutaire regeling als bedoeld in de artikel 108b of artikel 160, indien de regeling 
de overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk maakt; 

 b. de aandeelhouder wiens rechtspositie in de vennootschap ten gevolge van een sta-
tutenwijziging ernstig wordt aangetast.  

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, is het vijfde lid van artikel 252 niet van toepas-
sing.  

3. De bevoegdheid tot het instellen van de vordering vervalt zes maanden na het einde 
van de dag waarop de aandeelhouder is komen te verkeren in een situatie als bedoeld 
in het eerste lid, onderdeel a, de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde schriftelijke 
mededeling door de vennootschap is ontvangen of ten aanzien van de in onderdeel c 
bedoelde statutenwijziging aan de in artikel 21, zevende lid, omschreven voorwaarde is 
voldaan.  

 
Artikel 255 
 
1. In iedere stand van een geding op de voet van artikel 251, 252, 253 of 254, kan de 

rechter op verzoek van een belanghebbende een voorziening als bedoeld in artikel 276, 
vierde lid, treffen, indien het belang van de vennootschap of van een andere in artikel 7, 
eerste lid, bedoelde persoon dit eist. Alvorens te beslissen kan de rechter desverzocht 
of ambtshalve getuigen en deskundigen horen.  

2. Van overeenkomstige toepassing is artikel 276, derde lid, eerste volzin, en het vijfde tot 
en met het zevende lid.  

 
Artikel 256 
 
Een vordering tot uittreding als bedoeld in de artikelen 251 tot en met 254 kan niet worden 
ingesteld ter zake van aandelen die worden verhandeld op een beurs.  

 
Titel 8 Het recht van enquête 

 
Artikel 270 
 
1. De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de in artikel 1, eerste lid, genoemde 

rechtspersonen.  
2. In deze titel wordt verstaan onder het Hof, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
 
Artikel 271 
 
1. Op schriftelijk verzoek van degenen die krachtens artikel 272 daartoe bevoegd zijn, kan 

het Hof een of meer onderzoekers benoemen met de opdracht een onderzoek in te 
stellen naar het beleid en de gang van zaken bij de rechtspersoon, hetzij in de gehele 


