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IN NA|| DER KQNINGINI
DE œtWFl|ëR van Arubae
In over|eging genomen hebbende:
dat het in verband met de uitbou| van >|'h= tot een financieel centrum wenselilk ise dat er naast .de naamloze vehnootsnh| een nïeuwe
rechtsvorm zal zilne de A|lhn vrijgesteàde vennoots|: Welker
structuur in vergeàllk|g met die van de nnnmloze vennootsch| vereenvoudigd ls;
Heeft, de Raad van Advies gehoorde met gemeen overleg der Staten, v|tgesteld onderstxnnde landsvero|||gl
Artâkel I
In het Wetboek van Xoophandel van A|Ahm Wordt na artikel 155
een nieuWe afdeling ingevoegde luidendel
VIFM AFDZLING
DE ARUBA WIIJXISXD| VFNNCG?C|
5 1. Mgemene bepœllngen
Artikel 155a
1. De Aruba vrijgestelde vennootsch| is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschap|lt|k kapitaal.
2. De a|deelhoud|s ziln niet persoonlijk mnnspra|lilk
voor hetgeen in naam van de vennootsch| wordt verricht en
zïjn nïet gehouden boven het bedrage dat op hun aandelen behoort te korden gestorte in de verllezen van de v-nnootsch|
bij te dragen.
3. De vennoots|ap wordte op straffe van nletigheide opgericht bij een notariële akte.
4. Tenzll de statuten anders bepalen, is het bestuur van
de vennoots|ap verpllcht notulen van zijn vergader|g| en
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van de algomone vergaderlng| van a|deelhouders te doen opmaken en te bewaren op het bij het h|delsreglster geregistreerde adres van de vennoots|ap of van haar wettelljk verteg|woordig|, bedoeld in het zesde lid, en is het tevens verplicht de a|deelhoud|s desgevr|| lnzage te verschaff| in
de notulen van de algemene vergad|ing| van a|deelhouders en
tegen kostprïls afsc|lft dmmv|it te verstr||.
5. De vennoots|ap mag niet deelnem| aan het Araba|se
economis|e verkeer met ultzonderlng van dle rechtsh|delln#
gene dle noodz|elllk zlln voor het houden van een kantoor in
R||hn. Voorts mag de vennoots|ap ook buiten A|xha niet werkzaam zijn als een kredlet|stell|g of kr|ietver|ig|g, als
bedoeld in de Landsv|ord||g toezicht bank- en kr|ietwez|.
6. De vennoots|| is verpll|t te alàen tljde verteg|woordlgd te zlln door een naar A|lhnnns recht opgerl|te naamloze vennoots||e wler statutair doel uita||pkelllk het vertegenwoo|g| van A||ha vrijgestelde vennoots|a|n omvate
en die in het bezit is van een vergunn|g, als ' bedoeld in artikel 2 van de Vestig|gsv|o|||g bedrljv|. Deze wettelljk
verteg|woo|lger ise behoud|s bil de statuten van de desbetreff|de A||ha vrijgestelde vennoots|ap gestelde beperk|gene bevoegd tot verteg|woordig|g in de rulmste zin. De aanstelling van de wettelljk vertegen|ordiger geschi|t voor de
eerste maaI bll de akte van oprlcht|g en later door het bestuur, tenzil de statuten een andere aanstell|gswllze bepalen.
Artlkel 155:
1. De akte van oprïcht|g van een A|lha vrijgestelde vennootsch| wordt verleden in de Nederlan|e taal en bevat:
a. de statuten van de ve|ootsch|e
b. de naam en het adres van de eerste bestuurd|ts),
c. de naam en het adres van de wettelijk verteg|woo|iger,
d. de nnnm van de oprlcht|ts)
?'
e. vermeld|g van het aantal geplaatste aandelen met volledig
stemre|t. ,
2. De statuten bevatten de naam, de zetel en het doel van
de vennoota||. De naam van de vennoots|ap begint of elndlgt
met de woorden ânlha vrijgestelde vennoots||e hetzij volult
geachrev|e hetzij afgekort tot A.V.V., en mag niet gelllk
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zïjn aane danwel sn|nnige gelljkenis vertonen mete of in zo
geringe mate afwllken van een reeds eerder bll het handelsregtster ingeschrev| naam van een andere vennootsch| of
ondernem|g' dat aanrdoor bil het publiek verWarring ontstaat.
De statutaire zetel van de vennootsch| moet ztln gelegen in
A|lhn. Het doel van de vennoots|ap mag niet strilden met de
openbare orde of de goede zeden. Indlen bll de statuten een
bepaalde tljd niet is vastgestelde is de vennootsch| voor
onbepaalde tïjd aançegaan.
3. De vennootsch| dle werkzaam is in strild met de openbare orde of de goede zeden of dïe nlet voldoet aan de wettelllke voorsc|lft|, kan op vorderlng van het openbaar ministerie door de rechter in eerste aanàeg worden ontbonden.
4. De rechter spreekt de ontblnding nlet uit dan na de
vennootsch| in de geleg|eid te hohhon gestelde blnnen een
door hem te bepalen termlln, de strljd Met de oponhare orde of
de goede zeden teniet te doen of de vennootsch| in overeenstomm|ng te brengen met de wettelijke voors|rift|.
5. De rechter: de veunoots|ap ontbonden verklaren|e
bepaalt tevens het tijdstlp waarop de ontbinding gerolond
wordt een aanvang te hebben genomen.
6. Het vonnls, waarbij de vennoots|ap ontbonden wordt
verklnnra' houdt de benoeming in van é|n of meer curators; de
rechter |n eerste aanleg treedt op als rechter-co|ïsa|is.
7. De vereffen|g van de zaken der ontbonaon vennootsch|
geschiedt door de curator onder toezicht van de recht|-commissarls, overeenko|tlg de bepal ingen van de Faillisse|ntsvero|||g.
8. Het vonnls, waarbij de vennoots|ap on|hnnden wordt
verkàaarde moet worden aangekondl| in de Landscour|t van
Aruba, alsmede in een in de plaats of plaataen' hoaneld in
artikel 155ve tweede llde verschiln|d nieuwsbl|. 7a| de ontbtnding wordt door de zorg van de griffïer opgave ten
kantore van het h|delsregist|e ter inschrilv|g.
Artlkel 155c
1. De statuten van de Aruba vrilg|teàde vennootsch|
vermelden het bedrag van het Maatscha|elllk kapitaal en het
aantal en het bedrag van de aandelen. De statuten ||nnen evenwel bepalene dat een deel van het maatschap|àllk kapltaal
wordt ultgoa||k+ in aandelen zonder vooraf bepaalde namlnale
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waarde; in dlt geval vermelden de statuten het bedrag van dat
deel.
2. Het mantschap|lilk kapitaal van de vennoots|ap dient
te allen tïjde ten mlnste tienduïz|d florïn danwel de tegenwaarde daarvan in een bultenlan|e valuta te hoaragen en er
dient ten minate é:n aandeel ret volledlg stemrecht te ziln
geplaatst.
Artlkel 155|
1. De A||hn vrïlgestelde vennootsch| kan nlet worden
opgericht alvorens de minlster van Justitle heeft verklxmra
#
dat hem van geen bezwaren is gebàeken.
2. De in het eerste lïd bedoelde verklaring mag slechta
gewelgerd worden op JrOn| dat er, gelet op de voornemens of de
anten|ont| van de peraonen die het beàeld van de vennootsnhap zullen bepalen of medebepal|y gevaar bestaat dat de
vennootach| zal worden gebruïkt voor ongeoorloofde doeleinden; of dat |e akte van oprlchtlng in strijd zou zlln met de
goede zeden, de oponhnre orde of de wettelljke voors|rift|.
3. Ter ver|ljglng van de verklaring van geen bezwaar
aoet het ontwerp van de akte van oprichting aan de mlnlster
van Justltle worden toegezond|.
4. Bij welgering van de verklarlng wordt de reden daarvan aan de inzender meeg|eeld.
5. De blj de akte van oprichtlng benoemde bestuu|ers
dragen er zorg voor dat de vennoots|ap, vanaf de eerste werkdag na de dag waarop zij is opgerlcht, is inges|reven in het
hand|sreglster.
6. Voor ieder kalenderja| waarin de ve|ootschap in het
handels|glst| lngeschrev| dient te zilne ls zlj aan het
Land een vast recht verschuldi|. De hoogte van het vast recht
en de wïjze van Dauing daarvan worden geregeld bij landsbesluïte houdende algemene maatregel|. Daarbll kan worden bepaald dat het vast rec:t voor het eerste kalenderja| wordt
geïnd door de notaris voordat de opricht|gs|e wordt verleden.
7. In geval van niet-betal ing na ingebr|estell|g van
een door de vennootsch| verschuldl| bedrag aan vast rechtz
ala bedoeld in het zesde lide wordt de vennootsch| op vordering van àet openbaar ministerie door de rechter in eerste
nanleg ontbonden. Artikel 1555, vljf|e tot en met achtste llde
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is van overeenko|tige toepass|g.
Artikel 155e
Ult alle geschrift| gean|pte stukken en Annkonasg|g|e
e
waarin de Aruba vrijgestelde vennoots|ap partll is of welke
van haar uitgaany met uitzonder|g van telegr|| en reclames, moeten de volledlge naam van de vnnnoots|ap en haar zetel duidelijk blïjken. Daarbij mag de nmxm van de vennootschap, in afwijking van het gestelde in artikel 155:, tweede
lid, beglnnen of eindigen Met de woorden ''A|IHn exempt corporatlon'' hetzll voluit geschrev|, hetzil afgekort tot A.E.C.,
danwel met de woorden 'lsocïedad exenta Aruba'' hetzij voluït
#
geschrev|: hetzll afgekort tot S.E.A. Indien meldlng wordt
gemnnk+ van het maatsch|pelllk kapïtaal van de vennootsch|e
dlent in elk geval te worden von||lde welk bedrag is geplaatst.
Artikel 155f
Wanneer in de statuten van de Anlha vrijgestelde vonnootschap wordt gesproken van de houders van zoveel nnndelene als
tezamen een zeker gedeelte van het kapitaal of van het maatsch|pelijk kapitaal der vennootach| ui*-xpene wordte tenzil
het tegendeel uit de statuten blllkt, daaronder verstnnn het
geplaatste gedeelte van het maatschap|lijk kapitaal van de
vennootsch|.
5 2. De aandelen
Artikel 155g
1. Aandelen zijn de gedeelten, waarîn het mnntscha|elilk
kapitaal van de A||ha vril gestelde vennootsch| bij de statuten is ver|eeld. De vennoots|ap knn slechts ingevolge een
besllssing van de algemene vergaderïng van aande|oud|s na
de opràchting aandelen ultgevene voor zover blj de statuten
geen ander orgaan is aangewez|. De aàgo-one vergader|g van
Axndeelhouders kan haar bevoeg|eld hiertoe overdragen nnn een
ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. Indien de |ta-
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tuten mnndelen zonder vooraf bepaalde nominale wnnrae toelaten, beslist het bevoegde orgaan binnen de door de statuten
daartoe gestelde grenzen bll uitgifte daarvan, hoe groot de
r|pectlevelijke gedeelt| zullen zljn. Ondera|del| zijn de
onderdel| waarin de aandelen zlln of ||nnen worden gesplitst.
2. Voor zover bll de statuten niet anders is bepaalde
zljn aan alle nnndelen in verhoud|g tot hun bedrag gelilke
rechten en verpll|t|g| verbond|.
3. Voor zover de statuten bepalen dat aan aandelen van
een bepaalde soort geen stemre|t is verbond| of dat het
stemre|t daarvan is beperkt tot bepa|de, in de statuten omschreven onderwe|en, |'nnen deze aandelen op straffe van
nietigheld slechts worden ultgegev|, tndlen ten minste 66n
aandeel met volledig stemre|t door een of meer derden wor|t
gehoud|; eveneens is nietig de verkril ging na de uitgifte van
aandelen zonder of met beperkt st|echt door de vennoots|ap
van aandelen met volledlg stemre|tz lndlen nlet t|inste ||n
nnndeel met volledlg st|echt door een of meer derden wordt
gehoud|. Houders van aandelen zonder of met beperkt stemre|t
hebben voor het overige alle rechten, dle wettelijk aan het
nnndeel zijn verbond|.
4. De statuten van de vennoots|ap |'nnen bepalen, dat de
aan aandelen verbond| rechten niet |lnnen worden ultgeoefend
voor zover zlch een situatie voordoet als in de statuten bedoeld.
Artlkel 1555
1. BIJ het nemen van een aandeel moet daarop ten minste
het nominale bedrag worden gestort.
2. Ann een a|deelhoud| kan niete zeàfs nlet door wilziging van de statut|e tegen zljn wll enïge verpll|t|g boven
de in het eerste lld bedoelde storting worden opgele|.
3. In geval van failliss||t van de vennoots|ap is de
curator bevoegd allee ln strijd met het eerste àld nog niet
gedane, storting| op de aandelen te lnnen.
'Artlkel 1551
Aandelen van de A|AK| vrijgesteàde vennoots|ap |'nnen
zowel op naam als aan toonder luiden.
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Art ikel 155j
|. De overdracht van aandelen op naam van de A||ha vr1Jgeatelde vennoots|ap geschiedt hetzij door 'de betoknning van
een akte van overdracht aan de v|ootsnhnpe hetzlj door
sc|iftelïjke erkenning van de overdracht door de vennootschap. Indlen er een aandeel|wlls lse kan de erkenning steeds
geschleden door een desbetreff|de aanteken|g op dat stuk.
2. De eerste volzln van het eerste lid vlndt over|nkomstige toepassing op de vestlging en leverlng van een recht van
vruchtgeb|| en op de vestlging van pandrecht op aan|elen.
3. Voor de overdracht van aandelen aan toonder is vereist
leverlng van het aandee|ewijs aan toonder.
Artlkel 155k
1. De bevoeg|eid tot het vestigen van vruchtgeb|| op
een aandeel van de A||ha vrij gestelde vennootsch| kan bij de
statuten nlet worden beperkt of uitgeslot|.
2. De a|deelhouder heeft het stemrecht op de aandelen,
waarop een vruchtgeb|| is gevestigd in zoverre nnn dle Anndelen stemrecht verbonden ls.
3. In afwijking van het tweede lid komt het stemrecht op
aandelen waara-n stemrecht verbonden ls, toe man de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgeb||
is bepaald.
4. De vestiging van vruchtgeb|| op nandelen is nletlge
lndlen nlet ten minste 4|| aandeel met volledig stemrecht door
een of meer derden wordt gehouden.
Artikel 1551
1. De bevoeg|eid tot verpanding van een annaool nnn
toonder kan bij de statuten nlet worden beperkt of uitgesloten. op aandelen op naam kan pandrecht wor;en gevestigd voor
#
zover de statuten niet anders bepalen.
2. De Anndeelhoud| heeft het stemrecàt op de verpande
aandelen in zoverre aan dle aandelen atemrecht verbonden ïs.
#
3. In afwllking van het tweede lld komt het stomronbt op
aandelen, waaraan stemrecht verbonden ls, toe nnn de pandhoudere indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is
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bepaald en mits de statuten de mogellj|eid daartoe openen.
4. op de ultwinning van het pandrecht op aandelene gevestigd naar AnAhaana rechte zàln de bepalingen van de tweede
titel van het tweede BOek van het Wetb;ek van Burg|àljke
Rechtsvord||g van A|lh- van overe|omstige toepass|g.
5. op de vestiging van pandrecht op aandelen ls het vlerde lld van artikel 155k van overeenko|tige toepass|g.
Artikel 155m
Artikel 155j, eerste llde vindt o|ereenko|tïge toepassing op de toedelïng van aandelen op naam van de vrïlgestelde
naamloze vennootsch| bij scheidïng van enige gemeens|ap.
5 3. Het vermogen
Artikel 155n
1. Ult rechtsh|dellng|, verricht ten behoeve van een op
te rlchten A||hn vrijgestelde vennoots|ap, ontstaan rechten
en verpllcht|g| voor de vennoots|ap, |pnneer zll deze
rechtsh|del|g| na haar oprichting uita||ppelijk of stilzwilgend heeft bekrachti|.
2. Degenene dle een rechtsh|del|g verrlchten ten behoeve van een op te rlchten vennoots|ap, zllne tenzij tevoren
met betrekklng tot dle rechtsh|dellng ultan|kkelijk anders is
bedongene daardoor hoofdelilk verbonden totdat de vennootschap na haar oprichting de rechtsh|del|g uita||kpelijk of
stilzwij gend heeft bpkra|tlgd.
3. Indlen de vennootsch| haar verplicht|g| uit de bekrachtigde rechtsh|del|g niet nakomt: zljn degenen dle ten
behoeve van de op te richten vennoots|ap handelden, hoofdelljk Annspr|elllk voor de schade die de derde dlent|gevolge
lildte indlen zlj wisten of redelllke|ijs konden wetene dat
de vennootsch| haar verplicht|g| nlet zou ||nnen nakomen
#
onve||nderd de aanspr|elij|eid ter zake van de bestu|ers
wegens de bekrachtig|g. De wetens|ap, dat de vnnnoots|ap
haar verpllcht lngen nlet zou |'nnen nakomen wordt vermoed
aanwezig te zljne |nnneer de vennootsch| binnen een Jaar na
de opricbting in staat van failllssem|t wordt verklaard.
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Artïkel 1550
1. Aandelen in haar maatschap|lijk kapltaaà mag de vennootschap voor eigen rekenlng en onder bezwarende titel
slechts verkrijgen tot het bedrag en onder de voorwaard|e in
de statuten bepaald, indlen ten minste êên aandeeà met volledig stemrecht door een of meer derden wordt gehouden. Zodanlge
voor|aard| dlenen ten minste de aan zoamnlge anndelen verbenden vergaderre|ten met inbegrlp van het stemrechte alamede
dividend-' claim- of voorkeursrecht| uit te slulten.
2. Nietigheid van een overdracht in strijd met het eerste
lïd kan nlet worden lngeroepen tegenover de vervre|er te
goeder trouw.
Artikel 155p
Terugbet|lng op aandeàen kan slechts geschieden nnant
#
de statuten van de A|lhn vrljgestelde vennootsch| dïenovereenkoMstig zijn gewilzigd, tenzil de rechter in eerste aanleg
op verzoek van een bel|ghohhende verklaart, dat het belang
van de vennootsch| zich tegen z|dxnige terugbetal ing verzet.
Artikel 155q
1. Tenzll de statuten anders bepalen, maakt het beatuur
Jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het bOekJaar van
de vennootsch|e behoudens verlenging van deze termiln door de
algomone vergader|g op Frond van bllzondere omst|dïghed|,
een Jaarr|enlng op en legt het deze nnn de algomone vergaderlng van a|deeàhouders ter vaststell|g over.
2. De Jaarreken|g wordt ondert|end door alle bestuurders ene zo dïe er ziln door de commiss|lss|e die met het
#
toezicht op het opmaken van de Jaarreken|g zijn belaat.
3. De Jaarreken|g bestaat uit balans: winst- en verliesrekentng met de toelicht|g. De j aarreken|g geeft volgens
normen dle in het maats|appelilk verkeer als aanvan||
worden beschouwd, een zodanlg ïnzlcht dat een ver|twoord oordeel kan Worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat
#
alsmede, voor zover de aard van een Jaarrek|ing dat toelaate
omtrent de solv|illtelt en de li|iditeit van de R|AHD vrijgestelde v|ootachap.
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Artikel 155r
1. De aàgomone vergader|g van a|deelhouders is bevoegd
ene yoor zover zulks door de statuten is voorgesc|even ver#'
plicht om een deskandige te benoemen, ten elnde op de boekhouding regelmntig toezicht te houden, al||oae om aan de algmmnne vergader|g verslag ult te brengen omtrent de door het
bestuur ontworpen jaarreken|g.
2. De algemene vergader|g ja blj deze benoeming nlet aan
enlge voordracht gehouden. Ztj is bevoegd om de deskandlge te
alàen tijde te ontslaan.
3. De deskandlge is gerechtlgd tot inzage van alle boeken
en beschelden der vennootsch|e waarvan de kennlsn|lng tot
richtige vergullïng van zijn taak nodïg ls. De waarden van de
vennootsch| noeten hem desverlan| worden getoond. Het ja hem
verboden hetgeen hem nopens de zaken der vennootsch| blljkt
of medeg|eeld wordte verder bekend te maken dan zijn opdracht
met zich brengt. De algemene vergader|g stelt zljn bezoldiglng vast.
4. Tenzll blj de statuten of bil beslult van de algemene
verg|erlng anders is bepaald, brengt de deskandlge zïjn verslag ter kennis van de commiss|lss|z zo dle er zljn.
Artlkel 155s
1. Van de dag van de oproeping tot de al gemene vergadering, bestem| tot de vaststell|g van de Jaarreken|g: tot de
afloop van die vergader|g liggen deze stukken met de toellcht lng ten kantore der vennootsch| voor de a|deelhouders ter
inzage en kan leder hunner volledlge afschrift| daarvan verkrijgen. Indlen daaraan enlge onderteken|g, als bedoeàd bil
het tweede lid van artikel 155q ontbreekt, wordt de reden
daarvane voor zoveel aan het bestuur bekendy op het stuk medegedeeld.
2. Hetzelfde geldt ten aanzien van het verslag van de
desk|digee bedoeàd bil artlkel 155r.
3. Voor deze afschrift| wordt ten hoogste de kostprlls
in rekening gebracht.

0

0

P|glna 12 A|ondigingsbà| van Aruba 19884 no.|o
Artikel 155:
1. Voor zover bij de statuten nlet anders is berm-lde
komt de winst de a|oeelhoud|s ten goede.
2. De statuten |'onen bepalene dat w|tultker|g nlet
plaatsvindt, lndien het belang van de vennoots|ap zich naar
het oordeel van het bestuur daartegen verzet.
3. B|J de berekening van het winstbe|ag, dat op ieder
nnndeel zal worden ultgekeerd, komt slechts het hoa|ag van de
verpllchte stortingen op de aandelen in nxnmerk|ge als bedoeld in artlkel 155h, eerste llde tenzll blj de statuten anders is bepaald.
4. De vorderlng van de a|deelhouder tot uitkering vervalt door een tildsv|loop van vilf Jaren, tenzij bil de statuten een langere termijn is gesteld.
Artlkel 155u
Indien de Aruba vrlj gestelde vennoots|ap over enig Jaar
verlies geleden heeft, dat niet uit een reserve bestreden of
op andere wijze gedelgd wordt' geschiedt in volgende Jaren
geen wlnstuitker|g, zolang zodanig verlies niet is nnngezulverd.
5 4. De algemene vergaderlng van
a|deelhouders
Artikel 155v
1. Aan de algemene vergadering van a|deeàhou||s van de
Aruba vrij gestelde vennoots|ap behoort binnen de bij landsverord|ing en de statuten gestelde grenzen alle bevoeg|eld,
die nlet nnn het bestuur of aan anderen is toegekend.
2. De algemene vergader|g| van aandeelho|ers worden
gehouden in Aruba, dnnwel in enlge andere plaata of plaatsen
ter wereld, blj de statuten vermeld.
3. Iedere a|deelhouder is bevoegde in persoon of bïj
s|iftelijk gevolma|tigde de algemene vergader|g van =andeelhouders bij te wonen, daarln het woord te voeren ene voor
zover dat recht niet is ultgesloten of beperkt: het atomrocht
ult te oefenen.
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Artlkel 155w
1. Het bestuur van de Aruba vrijgestelde vennootsch|z
ieder bestu|slid afzonderlilk en de wettelilk verteg|woordiger zijn bevoegd tot het bljee|oepen van een algemene verga/erlng van a|deelhouders; bij de statuten kan deze bevoegdheld ook aan anderen worden verleend.
2. Iedere a|deelhouder kan het bestuur of de wettelljk
verteg|woo|lger verzoeken een algemene verg|erlng van aandeelhouders bijeen te roepen; zo het bestuur of de wettelllk
verteg|woo|ger niet binnen zeven dagen gevolg geeft aan
zodanlg verzoeke ziln a|deelhouders, gezam|lljk vertegenwoordigend ten minste twintig procent van het geplaatste kapitaaàe bevoegd een algemene v|gaderlng van a|deelhoud|s blJeen te roepen. Indlen echter mlnder dan twintig procent van
het geplaatste kapltaal door de verzo|ende a|deelhouders
verteg|woo|igd blijkt: kan leder van deze a|deelhouders blj
de rechter in eerste aanleg het verzoek ïndlenen te worden
gemachtlgd zelf tot het bijeenroep| van een algemene vergadering over te gn-n.
3. Indien overe|omstig dit artlkel een v|gadering b1Jeen wordt geroepen door een ander dan het bestuury wordt de
oproep daartoe tevens toegezond| aan ieder der bestuursl|en,
onverminde| het bepaalde in artlkel 155x.
Artlkel 155x
1. TenZàJ blj de statuten van de A||hx vrllgestelde vennootschap een andere oproeping|llze bepaald isz geschiedt de
oproeplng tot een algemene vergader|g van a|deelhoud|s door
mlddel van een aankondlg|g in de Landscour|t van â|Aha alsmedee in het geval de statuten een andere vergaderpl|ts dan
âmxha bepalene in een in dle plaats of plaatsen verschljn|d
nieuwsbl|.
2. De oproep|gsannkondïg|g vermeldt de te behandelen
onderwerp| of verklaart, dat de te behandelen onderwers|
voor de nnndeelhouders, het bestuur en de wettelljk vertegenwoordlger ter inzage liggen ten kantore van de vennootsch|.
Qmtrent onderwerp|, ten aanzien waarvan zuàks niet is geschie; en waarvan de behandel|g niet alsnog op overeenk|stige wilze is aang|ondlgd met inachtnem|g van de voor de
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oproeping gestelde termljne kan alechts re|tsgeldig worden
besloten, lndien het besluit met algemene stommon wordt genomen in een verg|eringe waarin het gehele geplaatste kapltmal
verteg|woo|igd ls.
3. De oproeping geschledt nlet later dan op de zevende
dag vödr die der vergadering; de statuten |'nnen een langere
oproeplngste|ïjn bepalen. Indien de voorges|ev| termijn
niet in acht is genomen of de oproeping in het geheel niet
plaats heeft gehad: |xnnen sàechts re|tsgeldige beslulten
worden genomen met algemene stemmen in een vergader|g |aar1n
het gehele geplaatste kapitaal ve|egenwoordi| is.
Artlkel 155y
1. op de algemene vergader|g van a|deelhoud|s van de
Aruba vrïjgestelde vennootsch| hohhen slechts n|deelhoud|s
stemrecht. Iedere a|deelhouder heeft ten mlnste fén stem'
voor zover zljn stemrecht nàet is uitgeslot| of beperkt.
2. Indlen de aandelen dezelfde waarde hebben, brengt
iedere a|deelhouder zoveel stemmen uit als hil stemgere|tigde aandelen heeft.
3. Indlen de aandelen niet dezelfde waarde hohhon is
#
het aantal stemmen van ledere aandeelho|| gelilk nnn het
aantal malen, dat de nominale waarde van het klelnste stemgerechtlgde nqndeel is begrepen in het gezam|lllke bedrap van
ziln stemgere|ti|e aandelen. B|J de vaststell|g van het
aantal stemmen van ledere nnndeelhoud| worden gedeelten van
stommon verva|loosd.
4. ond|mnndeà| tezamen ui|mapende het hoarag van een
aandeel, worden met een aandeel gelllkgesteld.
Artlkel 155z
De statuten van Ge AnAha vrijgestelde vennootsch| |lnnen
bepaleny dat geen geldige stemmen worGen ultgebra|t voor de
aandelen van hen: aan wle ult anderen hoofde dan als nnnaeelhouder der vennoots|ap door het te nemen beslult eaig recht
Jegens de vennootsch| zou worden toegekend of die anmrdoor
van enlge verpll|tlng Jegens haar zouden worden ontslagen.
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Artlkel 155aa
Alle besluiten in de algemene vergader|g van xnndeelhoud|s van de Aruba vrilgestelde vennootsch|e waaromtrent bll de statuten geen grotere me|erheld is voorgesc|evene worden genomen bï| volstrekte |e|erheid van de uitgebrachte stommon. Staken de st 'n bll verklezlng van personene amn besllst het lote staken de stemmen bi| een anoere
stexminge Hnn is het voorstel verworpen; een en ander voor
zover bij de statuten niet een andere oplossing is aangegev|.
Deze oplossing kan bestaan uit het opdragen van de beslissing
aan een derde.
2. Tenzlj bil de statuten anoera 1s bepaaldy is de geldigheid van besluiten niet afha|elilk van het ter vergader|g
vertegen|o|i| gedeelte van het kapitaal.
3. Inalen blj de statuten is ber|aldy dat de geldigheid
van een besàult afha|elïlk is van het ter verg|ering vertegenwoo|igd gedeelte van het kapltaale en dàt gedeelte ter
vergader|g niet verteg|woo|lgd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeeng|oepen, waarin het beslult kan worden genomene ona|nnkelilk van het op deze vergader|g vertegenwoordlgd gedeelte van het kapitaal, tenzlj de statuten anders bepalen. BIJ de oproeping tot de nleuwe vergaderlng moet worden
vermelde dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelilk van het ter vergader|g vertep|woordlgd gedeelte
van het kapitaal.
Artikel 155b:
1.
De algemene vergadering van a|deelhouders van de
Aruba vrllgestelde v|ootschap is bevoegd de statuten te
wàlzigen. Voor zover blj de statuten de bevoeg|eld tot w1Jzlglng mocht ziln ultgeslot|, is wijzlging nlettemin mogelïlk'
lndlen het besluit daartoe genomen wordt met algemene stemmen
in een vergader|g, waarïn het gehele geplaatste kapitaal is
verteg|voordï|.
2. Een bepaling in de statuteny die de bevoeg|eid tot
wljzlgtng van een of meer andere bepal ingen der statuten beperkt, kan aàechts worden gewljzigd met lnachtnem|g van gelllke beperking.
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3. Een bepal ing in de statuten, die de bevoeg|eid tot
wijziging van een of meer andere bepalingen der statuten uitsluit, kan slechts worden gewijzigd met al gomnne stemmen in
een vergader|g, waarln het gehele geplaatste kapltnql is vertegenwoordl|.
Artikel l55cc
1. Wnnneer aan de algomone vergader|g van a|oeelhouders
van de Aruba vrllgestelde vennootsch| een voorstel tot wljzlging van de statuten zal worden goanane moet zulks stee|s bil
de oproepïng tot de algemene vergader|g van a|deelhoud|s
worden vermelde terwijl tevens dlent te worden vo|molde dat de
volledlge tekst van het wljzig|gsvoorstel voor de mxndeelhouders ter inzage ligt ten kantore van de vennoots|ap tot de
afloop van de algemene vergader|g.
2. Bij gebreke van ter lnzagelegglng van de volledlge
tekst van het voorstel tot statut|wijzig|g ten kantore van
de v|ootschap vanaf de dag der oproeping tot het tijdstip
van behandel|g in de algnm-ne vergaderlng kan over het voorstel nlet worden besloten wnnneer houders van nandelene die
F
ten mlnste een tiende van het ter vergader|g verteg|woordi|
kapltaal verteg|woo|lg|e zlch tegen de behandel|g verzetten.
3. De a|deelhouders moeten in de geleg|eid woraon gesteld van de dag der nederlegg|g tot en met die der algemene
vergadering een kople te verkrljgen van het voorstel h|doeld
#
en het eerste àïd.
Artikel 155d8
1. Van een wijziging in de statuten van een Anlha vrijgeïtelde vennoots|ap wordt, op straffe van nietigheid een notariële akte opgemaakt. De akte wordt veràeden in de Hederlandse taal.
2. Het bestuur, ieder bestuurslid afzonderlllk en de wettelijk verteg|woordlger zljn bevoegd de akte van de statutenwljzig|g te doen verlijden mlts het bestuur, respectleve#
lljk het bestuurslld of de wettelilk verteg|woordiger daartoe
door de algemene vergaderlng van a|deelhouders gemachttgd ls.
3. De aktee bedoeld in het eerste lid4 wordt niet verleden dan nadat de minlster van Justàtle heeft verklaarde dat
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hem van geen bezwaren is gebleken. Artlkel l55de derde en
vierde lid is van overeenko|tlge toepass|g.
#
4. De in het derde lld be|oelde verklarlng mag slechtâ
worden geweigerd op grond dat er gevaar bestaat dat door de
wijalglng de vennootsch| gebruikt zal worden voor ongeoorloofde doeletnd|; of dat de wïjzlglng of de wïjze waarop zij
tot stand is gekomen in strild is met de goede zeden, de openbare orde of de wettelijke voors|lft|.
5. Een authentlek afschrlft van de akte wordt door een
of meer der bestu|ers of door de wettelilk verteg|woordig|
nedergelegd ten kantore van het hnnaelsregist|.
Artikel l55ee
Onve|inderd het bepaalde In artlkel 155c, tweede lid,
mag een wijziging in de statuten een verm|dering van het aantal en de grootte van de aandelen lnhouden tenzlj de rechter
in eerste aanleg op een daartoe strekkend verzoek van een belanghoh|nde bepaalt, dat het belang van de v|ootschap zïch
daartegen verzet.
Artlkeà 155ff
Gedurende het falllïssem|t van een A|xhm vrljg|telde
vennootsch| kan in haar statuten geen wljziging worden aangebracht dan met toest||g van de curator.
Artikel l55gg
De statuten van een An|hn vrljgestelde ve|ootschap dle
uitsluit|d mnndelen op naam heeft, |'nnen bepalen, dat beslultvorm|g van xnndeelhoud|s op andere wljze dan in een
algomone vergader|g kan geschied|. Indien de statuten een
zolanïge bepaling bevatten, dient de procedure te bestaan uit
besluitvo|lng met algomone stemmen van de a|deelhouders, dle
hun stem alleen s|lftelilk kunnen ultbreng|. Met een
s|riftelilk uitgebra|te stem wordt gelllkgesteld een per
telegram, telex of telefax uitgebra|te stem.
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5 5. Het bestuur van de vennoots|ap
en het toezicht op het bestuur
Artlkel 155|h
1. Behoudens beperklng| volgens de statuten is het bestuur van de Aruba trijgestelde vennoots|ap belast met het
besturen van de vennoots|ap. Het besturen kan bestnnn uit het
in het belang van de vennootsch| overdragen van vermogensbest|ddelen van de vennootsch| in flduclaire elgendom of
in trust aan een of meer derden: mits deze niet zijn ingeschreven in het bevolk|gsreglst| van Arubae dan wele IndIen
het recht|erson| betreft, deze nlet zlln gevestlgd in A|lha.
2. Elke bestuurder is tegenover de rechtsp|soon gehouden
tot een b|oorlllke vereulling van de hem opgedragen tnnk.
Indlen het een aangelege|eid betreft, die tot de werkkring
van twee of meer |stuurders behoort, is leder van hen hoofdelilk aanspr|elljke tenzil hïj bewïlste dat de tekortkom|g
niet aan hem te wïlten ls en dat hïj niet nalatïg is geweest
in het treffen van maatregel| om de gevolgen daarvan af te
wenden.
Artikel 1551ï
1. De bevoeg|eid tot verteg|woo|ig|g van de R||hn
vrijgestelde v|ootschap in en buïten rechte komt toe n-n het
bestuur, aan ïeder van de bestuursl|| afzond|lilk en mnn de
wettelljk verteg|voordig|; de statuten |'nnen die bevoegdheid beperkeny alsook anderen die bevoeg|eld toekennen.
2. Tenzil bij de statuten anders is bermnldw wordt de
v|ootschap die slechts fdn begtuurder heeft en dle een raad
van co|iss|isse| kent, als bedoeld in artlkel 155nn, in alle
gevaàlenp waarln haar belang strildig is met dat van de beatuurdere verteg|woordigd door de raad van co|iss|iss|y en
de vennoots|ap dle meer dan f:n bestuurder heefte Goor een of
meer van de overïge bestu|ders. De algomone vergader|g van
a|deelhouders is in geval van strijdigheïd van belangen te
allen tljde bevoegd een of meer andere personen met de vertegenwoordiglng van de v|ootschap te belasten.
3. Het bestuur ïa bevoegd de aan haar toekomende bevoegdheden aan anderen over te dragen. Van zodanlge overdracht doet

0

0

Pagina 19 Afkondig|g|lad van Araba 1988, no.80
het bestuur terstond sc|lftelijk mededeling aan degene dle
het hnnanlsr|ister houdt.
Artikel 155J|
1. Indien het bestuur van een An'hn vrijgestelde vennootschap toekomt aan meer dan ||n bestuurd|, |'nnen de statuten
bepalen, dat besluitvo||g van bestuurd|s gezam|lilk plaats
vindt in een bestuursverg|||g. Zodanige bestu|sver|derlngen worden opgeroepen en gehouden op het tijostïp en op
de wljzee door het bestuur bepaald in A|xha dnowel in enlge
#
andere plaats ter wereld. Een bestuurder kan bij een bestuursvergader|g mmnwezig ziln door vla teleco||nlcatl|i|el|
daadw|kelijk mnn de beslultvo||g deel te nemen.
2. Besluitvo||g door een me|hoofdig bestuur kan ook op
andere wljze geschïeden dan in een bestuursvergaderlng: mits
alle bestu|ders daar s|rlftelilk in toestemmen en overeenste||g tussen hen bestaat over zodanlge wllze van besluitvo||g.
Artikel 155k2
1. Tot bestuurder van een Aruba vrij gestelde vennootsch|
|vnnen worden benoemd:
a. recht|rson|e met dien verstande dat in Aruba gevestlgde
rechts|son| alleen tot bestuurder |lnnen vorden benoemd
en als zodanlg |tnnen fungerenz voor zover het naar Arubaans recht opgerlchte naamloze vennoots|app| zijn, wier
statutaïr doel uitdr|elijk het besturen van Araba vrijgestelde vennoots|app| omvat en dle in het bezit ziln van
een vergunn|ge als bedoeld in artikel 2 van de Vestlglngsverord|lng bedrljven;
b. natu|lilke personen, met dien verstande dat deze gedurende
de tijd, dat zij bestuurder zljn, niet in het bevol|ngsregist| van A|xha mogen zijn ingeschrev|.
De statuten |lnnen ann de bestuurders een p|soonlilke tltel
toekennen.
2. De benoemtng van beatuu|ers geschledt voor de eerste
maaI bll de akte van oprichting en later door de algemene vergadering van a|deelhouders.
3. De statuten |'nnen bepalene dat de benoeming door de
algemene verg|erlng zal gegchieden ult een bindende voor-
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iracht, bestaande uit ten minste twee personen voor iedere te
vervulàen functle; in zodanïg geval dienen de statuten tevens
het orgnnn aan te wljzene dat de voordracht doet. De algemene
vergnamring kan evenwel in znannlg geval tot benoemïng overgnmn, indien het daarvoor aangewezen organn geen voordracht
heeft gedaane alsook aan de voordracht het bindend karakter
pntnemen bij een besluite genomen met twee-der|e van de ultgebrachte stemmene d;e tezamen meer dan de helft van het geplaatste kapltaal v|tegenwoordig|.
4. Voor zover bil de statuten niet anders is ber|alde
|ordt de bezoldlg|g van bestuurd|s door de algomone vergadering vastgesteld.
Artikel 15511
De statuten van een A|AK| vrijgestelde vonnootsch| kunnen bepalene dat een bestuurder of een persoon dle bevoegd is
tot vertegenwoordiging van de vennoots|ap of van een der bestuurders, zijn hoed|igheld van bestuurder onders|eid|lljk
ziln verteg|woordiglngsbevoeg|eid, alsmede alàe verdere
daaraan verbonden rechten veràlest, voor zover zich een sltuatie voordoet als in de statuten bedoeld.
Artlkel 155mm
1. Iedere bestuurder van de Aruba vrllgesteàde vonnootschap kan te allen tilde worden geschorst en ontslagen door de
algomone ver|dering van a|deelhouders.
2. Indàen in de statuten is bepaald, dat het besàuàt tot
schorsing of ontslag slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheld in een algemene vergader|g van aandeeà|ouders, waarin een bepaald ged|elte van het kapltaal is verteg|woordlgd, mag deze versterkte |e|erheid twee-derde der
altgebra|te stemmene vertegenwoordlg|de meer dan de helft
van het kapitaal, nïet te boven gaan.
3. Ken veroordeling tot herstel van de dienstbetr|lng
tussen de vennoots|ap en een bestuurder, als bedoeld in artikel 155kk, kan door de rechter niet worden uàtgesprok|.
4. De statuten moeten voors|rlften bevatten omtrent de
wijzee waarop in het bestuur van de vennoots|ap voorlopig
|ordt voorzlen in geval van ontstent|ls of belet van bestuurders.
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Artikel 155nn
1. BIJ de statuten van de Aruba vrljgestelde vennootsch|
kan worden bepaald' dat er een raad van co|iss|issen zal
zljn. Op de raad is het bepaalde in de eerste volzïn van het
eerste lid van artïkel 155kk van overe|omstige toepassing.
2. De raad van commiss|lssen heeft tot taak toezicht te
houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken ln de ve|ootschap en de met haar verbonden ondernemlng; NIJ staat het bestuur met raad ter zllde. sij de vereullïng van hun taak rlchten de commiss|lssen zich naar het belang van de v|ootschap en de met haar verbonden ondern|lng-:
3. De statuten kunnen aan|llende bepalingen omtrent de
taak en de bevoegdh|en van de raad en van zijn leden bevatten. Artlkel 155|J is van overeenko|tlge toepasslng op de
raàd van commiss|iss|.
Artikel 15500
1. De commlss|iss|e die ntet reeds bil de akte van oprichtlng van de A|lha vril gestelde vennootsch| zlln aangewezene worden benoemd door.de algemene vergader|g van aandeelhouders. De artlkelen 155kk, derde lid, en 15511 zlln van
overeenko|tige toepassing op co|iss|iss|.
2. Een co|iss|ls kan worden geschorst en ontslagen door
de algomnne vergader|g van a|deelhouders. Het tweede en derde lid van artlkel 155|| zljn op hem van overeenko|tlge toepassing.
3. Tenzij bij de statuten anders is bepaalde kan de algemene vergader|g van a|deelhouders aan de co|ss|àss| als
zodanig een bezoldïg|g toekennen.
Artikel l55pp
1. Allene commlss|lss| of anderen, dïe zonder deel ult
te maken van het bestuur der â|vhn vrij gestelde v|ootschap
krachtens enlge bepallng der statuten of krachtens besluit der
algemene vergader|g van a|deelhoud|s voor zekere tlld of
onder zekere omst|digheden daden van bestuur verrlcht|, worden te dien aanzlen, wat hun rechten en verpllcht|gen ten opzichte van de vennootsch| en van derden betrefty als bestuurders aangemer|.
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2. Het goedkeuren van bepaalde bestuursh|del|g| en het
machtigen tot hpt goedkeuren van bepaalde bestuursh|del|g|
gelden niet als het verrlchten van daden van bestuur.
5 6. De ontbind|, Goorhallng en
vereff|lng van de vonnoots|ap
Artikel 155qq
1. De A|AH- vrijgeatel| vonnootsch| wordt ontboaoen en
vereffend:
a. in de gevallen en op de wijze in de atatuten bepaald;
b. na verloop van de perlode waarvoor zil is nmngegaan;
#
c. door de rechter in de gevallen, bedoeld in de artikelen
155be derde lid, en 155d, zevende l1d;
d. door haar insolv|tie, nadat zlj in staat van faïllissem|t
is verklaard.
2. In het geval van een ontbln|lng als bedoeld in onderdeel a of b van het eerste lide wijst de algo-one vergader|g
van |deelhouders de met de vereff|ing belaste persoon of
personen aan, tenzil bil de statuten anders is bepaal|. Indlen
het met de xxnwllzlng 7an de vereffena| belaste org-nn deze
niet binnen een termijn van 90 dagen heeft nnngewezen, treedt
het bestuur als zodanlg op.
3. In het geval van een ontbinding als bedoeld in onderdeel c van het eerste lide zijn de artikelen lssrre twee|e en
derde lid, en lsssse eerste lide eerste volzin, en tveede lide
niet van toep|sing.
4. In het geval van een ontbinding als bedoeàd in onderdeel d van het eerste lid, zijn de bepalingen van de Failliss|entsverord|lng op de Aruba vrilgestelde vennootsch| van
toep|slnge als ware zïj een naamloze vennootsch|. Op zodanige ontbinding zijn de artikelen 155rr tot en met l55tt uitsluitend van toepass|g, voor zover de Fallllsem|tsve||nlng ter zake geen andere bepalingen stelt.
5. De vennoots|ap blllft na haar ontbinding voortbestn-n, voor zover dlt tot vereff|âng van haar vnrmngen nodig
is. In de bescheid|e bedoeld in artlkel l55ee rpet aan de
naam van de vennoots|ap worden toegevoegd: in li|idatïe.
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Artlkel l55rr
1. De vereffena| van een ontbonden Avlha vrij gestelde
vennoots|ap heeft alle bevoegdhed|, dle niet wettelilk of
statutair nxn de algemene vergader|g van a|deelhoud|s zïjn
voorbehoud|.
2. Van de ontbinding wordt door de vereffena| schriftelijk mededeling gedaan nnn degene die het h|delsregist|
houdt. Het beslult tot ontblndlng wordt gep|lïceerd in een in
de plaats of plaatsene bedoeld in artikel l55ve tweede lide
verschijn|d nieuwablad alsmede in de Landscour|t van A||ha
eg
onder gelàjktildlge opgave van de naam en het adres van de
vereffena|. Zolang een en ander niet is geschied, werkt de
ontbina|ng niet tegenover derdene die te goeder trouw verklaren dat dïe hun onbekend was.
3. Zolang het besluit tot ontbinding van de vennootsch|
nïet is gepubllcee| in overeenste||g met het gestelde in
het tweede lïde kan het besluit worden herroepen door het orgnnne dat bevoegd was tot het nemen van dat besluit.
Artikel l55ss
1. De vereffena| heeft de plicht om de vereff|ing zo
spoedig mogelilk te voltoolen. De vereffena| stelt een plan
van uitkering op op basls van een llquldatle|l|s en keert
het posltleve saldo van de activa en de passlva uït aan de
|deelhouders in verhoudlng tot ïeders recht. Het plan van
uitkerïng behoeft de goedkeur|g van de algemene vergader|g
van a|deelhoud|s.
2. In afwilking van het eerste lid |lnnen de statuten van
een A||hn vril gestelde v|ootschap bepalene dat de vereffenaar, die is benoem| na een ontb|dlng, als bedoeld in
artlkel 155qq, eerste lide onder b, bevoegd is de zaken van de
' vennootsch| voort te zetten, lndlen hij zulks nodlg of raadE zaam acht in het belang van de credlteur| of de aan' deelhoudera. In zodanïg geval kan de duur van deze voortzet'. tâng ten hoogste zes maanden bedragene te rekenen vanaf de datum van publicatie van het ontblnd|gs|sluit. De vereffena|
doet van màjn besltssing tot voortzett|g van de zaken van de
vennootsch| terstond s|iftelilk mededelïng aan degenee die
het h|delsregist| houdt. De vereffena| kan aan de rechter
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in eerste nmnleg verzoeken hem toest||g te verlenen de duur
van de periode van voortzettlng te verlengen.
Artikel l55tt
1. zodra de vereffen|g van een An'hn vrijgestelde vennootschap is voltooide doet de vereffena| daarvan terston;
sc|iftelijk mededeling aan degene dle het h|delsregist|
. houdte onder deponering van zljn rekenlng en verantwoo|îng,
dïe aldaar gedurende twee mnxnden ter inzage voor een ieder
zal verblljv|; deze termljn vangt mnn daags nadat van de nederlegging mededellng is gednnn in de Landscour|t van â|lha.
2. Indien b|| de in het eerste lld bedoelde termiln
tegen de vereffena| geen verzoeks|ift ïs ingedlend tot het
doen van rekening en verantwoo||g overeenko|tig de artikelen 646 en volgende van het Wetboek van Burg|lilke Rechtsvordering van A||hae wordt de neer|legde rekening en ver|twoordlng geacht te ziln goedg|eurd. Van een lngediend verzoekschrlft doet de vereffena| terstond mededellng nnn de houder
van het h|delsregister.
3. Blnnen 30 dagen na de pededeling en deponering van de
rekenïng en ver|twoord|g geeft degene Qle het h|delsregister houdt, aan de vereffena| een verklaring afs lnhoudende
dat de vereff|ing is voltooid, en haalt hij in het handelsregister de naam van de vennoots|ap door.
4. 51nnen dertig dagen na de goedkeur|g van de rekening
en ver|twoording doet de vereffena| mededel|ge dat de vennootschap is geli|ideerd en dat de naam is dèorgeha|de door
middel van publicatie daarvan in een in de plaats of plaatsen,
bedoeld in artikel l55ve tweede lld, verschljn|d nïeuwsbl|e
ralsmede ln de Landscour|t van Aruba.
Artikel 11
Artlkel 5, vïerde lide van de Lan|verorden|g fnlnm|te|el|ting komt te lulden:
4. Voor de toepassing van het eerate tot en met het derde
lid worden een naamloze v|ootschape als bedoeld ln de artikelen 8a# 14 of l4a van de Lan|verord||g winstbel|t|ge en
een Aruba vrilgestelde v|ootschap als nlet bestaand beschouwd.
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Artïkeà 111
De Landsvero||lng wlnstbel|ting wordt gewijzlgd als volgt:
A. aan arttkel l wordt na het derde lld toegevoegd een nïeuw vlerde
llde genummerd en luldende:
4. Deze lau|verord||g en het ter ultvoerlng daarvan
bepaalde ls niet van toepassïng op de Aulha vrijgestelde
vennoots|ap.
B. het derde lld van artikel 4 komt te luiden:
3. Eveneens worden tot deze voordelen gerekend:
a. de niet-uitgekee|e wlnsten van een naamloze vennootschap, als bedoeld in de artlkelen 8a, 14 of l4ae voor
zover deze mlddellijk of onml|ellïjk toekomen aan een
lichaame als bedoeld in artlkel 1, eerste lid, onder al
tenzil dit llchaam zeàf een naamloze ve|ootschap lsz als
bedoeld in de artikelen 8ae 14 of l4a;
b. de nlet-uitgekeerde winsten vah een Araba vrijgestelde
v|ootschap voor zover deze winsten middellàjk of onmlddellilk toekomen aan een llchaam, als bedoeld in artikel 1, eerste lld, onder a of b.
Art ikel IV
De Lan|verord||g over|achtsbel|tlng wordt gewljzlgd als
'volgt:
EA. onder wijzlgàng van de aandulding van de onderdelen 10 en 20 van
het tweede lld van artikeà 3, tot respectlevelïlk onderdelen a en
b: wordt in onderdeel a' na ''naamloze vennootsch|p|'' een komma
geplaatst en toegevoegd de zinsnede: Aruba vril gestelde vennootschappen;
(B. in het derde lid van artlkel 6 worden na l'naamloze v|ootschap|'
. ingevoegd de woorden: of ânlha vrllgestelde vennoots|ap;
C. onder wijzlglng van de mmnauidlng van de onderdelen 10 en 20 #an
artïkel 9 tot re|ctlevelijk a en be wordt in onderdeel a na
''naamloze vennootsch||de| komma geplaatst en toegevoegd de zinsnede: van een A||ha vrij geskeàde vennoots|ap.
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Artlkel V
Aan artikel 65 van de Zegelvero|||g wordt na onGerGeeà 590 e
nleuw onderdeel 60* toegevoe|e luidende:
60*. De akten van oprichting van Araba vrllgestelde vennootschappen.
Artlkel VI
In artikel l van de Landsvero||ïng deviezenv|keer wordt
onderdeel a van de definltie van nlet-lngezeten| na Nlngezeten|l
een kn--'- geplaatst en toegevoegd de zinsnede: alrmoae |e
vrllgeatelde vnnnootsch|p|.
Artlkel VII
In artikel l van de Landsvero|||g deviez|provisie wordt '
onderdeel a van de definïtie van niet-|gezet|| na 'Iingezet||l
een knmmn geplaatst en toegevoegd de ziâsnede, alnmoae de A|lh
vrljgestelde vennootgch||. '
Artlkel VIII
De H|delsreglste|erord|ing wordt gewllzlgd als volgtl
A. in de tweede volzln van het eerste lld van artlkel 2 en in he
derde lid van artikel 3 wordt telkens na ''naamloze vennootsch|
pen'' een komma geplaatst en toegevoegd de zlnsnede: A||hn vrïj
gestelde vennoots||;
B. na artikel 8 wordt ingevoegd een nieuw artlkel 8ae lulden|e: '
Artikel ja
1. Behoort de zaak a|n een Aruba vrljgestelde vennootschape dan wordt een authentlek afschrlft van de akte van oprichting overgelegd.
2. De artlkelen 9 tot en met 12 zijn niet van toepassing
op A|xha vrijgestelde vennoots|ap|.
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Artikel IX
De Vestlging||o|||g bedràlven wordt gewllzlgd als volgtl
in het eerste lid van artikel l wordt na I'ondernem|g'' een knmmm
geplaatst en lngevoegd de zinsnede: nlet zilnde een A||ha vrïlgestelde vonnootsch|;
B. onder vernn|ring van het bestaande tweede lld tot derde lld,
wordt in*artikel 7 na het eerste lid een nieuw tweede lld ingevoegde luidende:
2. onverm|derd het bepaalde in het eerste lld, kan de
vergunning worden ïngetro|en van een naamloze ve|ootsnhxp,
dïe het bestuur voert over of fungeert als wettelllk vertegenwoo|iger van een Aruba vrilgestelde vennoots|ap, welker
handeling| of bestaan naar het oordeel van de mlnister van
Economls|e Zaken in strijd zijn met het algemeen belang van
Aruba.
in artlkel 8 wordt voor de bestaande tekst het cllfer l geplaatst
en dnnrna toegevoegd een nieuw tweede lld; luldende:
2. Het bepaalde in het eerste lld is nlet van toepassing op de verlening, wijziglng of intrekking van vergunnlngen voor zover deze slechts betrekklng hmhhon op het besturen van c.q. het fungeren als wettelilk verteg|woordlger
van Aruba vrijgestelde ve|ootschap|.
Artlkel X
In artikeI 2 van de Landsvero|||g beelndlg|g arbel|overeenkomsten wordt de punt aan het élnd van onderdeel d vervangen door
een punt-knm|n en toegevoegd een nieuw onderdeel e, luidende:
e. de buiten A|lhn te werk gestelde werknemers van een A||hx
vrl|gestelde vennootsch|.
Artikel XI
Het Wetboek van Strafrecht van Aruba wordt gewijzigd als volgt:
A. in de nnnhef van de artikelen 355 en 356 worden na 'lnaamloze vennootsch|'l telkens ingevoegd de woorden: of ân|ha vrijgest|de
vennootsch|;
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B. in artikel 360 worden na 'lnaamloze vennootsch|'l tngevoegd de
woorden: of Aruba vrilgestelde vennootsch|;
de artïkelen 455 bise 455 ter en 455 quater wordeh vernl||| tot
re|ectievelljk de artlkelen 455a, 455b en 455c7
D. in artïkel 455a wordt na 'înmmmloze vennootsch|'l ingevoegd de
woordea: of A|lhn vràjgestelde vennootsch|;
E. na artikel 455c wordt een nieuw artlkel 455| ingevoegd luldende:
Artikel 455d
De bestuurder van een Aruba vril|stelde vennootsch|e
dïe nlet voldoet aan enlge hem blj het Wetboek van Koophandel van Aruba opgelegde verpllcht|g betreff|e de openbaarmaking van een wijziging van de statuten of in de naam
of het adres van haar wettelijk vertegenw||igere aà---e
iedere vereffena| van een A|xhm vrllgestelde vennootsch|e
die nlet voldoet aan enige hem bij het Wetboek van Kœophandel van Aruba opgeleg|e verpli|ting tot o g van
een besluit tot ontbind|ge van een besluit tot voortzett|g
van de zaken van een â|lhn vrijgestel| venootscà| of van
de voltooltng van de ontblndïng en de rekening en verantwoording daarvane Wordt gestraft met hechtenls van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vllfduiz|d
florin.
Mtlkeà XII
In artikel 82, derde llde van de L|ev|oM|Mg gerulkabelasting wordt na ''nmnmloze vennootsch|'l toegevoegdJe een â|xha
vrilgestelde vennoots|ap.
Artikel XIII
In artikel 38, derde llde van de Landsveror||g grondbel|t|g
wordt na nnaamàoze vennoots|ap'l toegevoegd: e een A||ha vrijgestelde vennootsch|.
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Art|kel XTV
Bïl de uitvoering van artikel 6 van de Algomone overg|gsregel ing wetgevlng en bestuur worden tevens in nnnmerking gennmon de in
deze lmmamvero|||g in het Wetboek van Koophandel van Aruba, de
Landsvero||lng inkomste|el|t|ge de Lan|verord||g wtns|el|stlng' de Landsvero|||g overdra|ts|last|gy de Zegelv|ord||ge
de Registratiev|o|||ge de Landsv|ord||g deviez|verkeer, de
Lnn|nveror||g deviez|provisle, de H|delsregïst|ero|||ge de
Vestlging||o|on ing bedrilven, de Landsv|orden|g beëindlg|g
arbeïdsov||nk|t|' het Wetboek van Strafrecht van A|lhn de
#
Landsvero|||g geb|îkmhel|tlng en de Landsvero|||g grondbelasting aangebra|te wijziging|.
Artikel XV
Deze àandsvero|||g treedt in werking op een b1J lan|besluit
te bepalen tijdstlp.
Gegeven te Or|jestad, 30 Juni 1988
F.B. Tro|p
De nlLnlster vœz Mgemene Zakeaze
J.H.A. Eman
De minister van Justltiee
E.J. Vos
De minister van Financiën,
A.W. Engelbre|t
De minlster van Economis|e Zakeng a.1.
J.H.A. Eman
De minlster van Welzljnsz||e
A.G. Croes
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De mïnister van lhœllelœ Werken
en Vol||zoeeld
F.A.J. Bool
De miniater van Vervoer en
r|a|uan îcatie a. 1.
J.H.|- F===
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