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De regering van Aruba biedt de Staten ter goedkeuring
aan de ontwerp-landsverordening houdende nadere voorschriften in verband met de inwerkingtreding van de Landsverorde-

ning vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid (Aanpassingsverordening Landsverordening vennootschap met beperkte
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ONTWERP
UO 2,
.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba

In

overweging genomen hebbende:

dat het in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wenselijk is wijzigingen in bestaande wetgeving aan to brengen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten,

vastgesteld onderstaande landsverordening:

In de hierna

genoemde wettelijke voorschriften wordt wijziging gebracht als

volgt:

Artikel

I

Het Burgerlijk Wetboek van Aruba wordt gewijzigd als volgt:
A.

wordt na de woorden
"naamloze vennootschap" ingevoegd de zinsnede: of van een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
in artikel 88, vierde lid, van Boek
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B.

bet tweede lid van artikel SO van Boek 3 komt te luiden:
2. Men verkrijgt goederen onder algemene titel
door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie als
bedoeld in artikel 70 van de Landsverordening vennootschap met bcperkte aansprakelijkheid, en door
splitsing als bedoeld in artikel 87 van de Landsverordefling vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

C.

in artikel 857 van Bock 7 wordt na de woorden "naamloze

vennootschap" ingevoegd de zinsnede: of vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid;
D.

het derde lid van artikel 528 van Book 8, komt te luiden:
3. Artikel 44 van het Wetboek van Koophandel
van Aruba (AB 1990 no. GT 50) alsmede artikel 4, derde lid, van de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijn niet van toepassing.

Artikel

II

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (AB 2O05
no. 34) wordt gewijzigd als volgt:
A.

in artikel 5, ten 7°, wordt na de woorden "naamloze vennootschappen" ingevoegd de zinsnede: alsmede vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid;

B.

in de

C.

in de artikelen 474c, eerste lid, 715, eerste lid, en 717, eerste
lid, wordt na de woorden "naamloze vennootschap" telkens

aanhef van Afdeling IB, wordt na de woorden "naamloze
vennootschappen" een komma geplaatst, gevolgd door de
woorden: vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;

een komma geplaatst, gevolgd door de woorden: vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel III
van de Landsverordening op de Kamer van Koophandel
en Nijverheid (AB 1990 no. GT 29) wordt na de woorden "naamloze vennootschap" een komma geplaatst, gevolgd door de woorden: vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
In artikel

3

Scan nummer

1

van

1

-

Scanpagina

3 van 32

Staten 2007-2008

-

258

Artikel IV
De Handelsregistervcrordening (AB 1991 no. GT 15), worth gewijzigd als volgt:
A.

in artikel 2, eerste lid, tweede volzin, wordt na de woorden

"naamloze vennootschappen" een komma geplaatst, gevolgd
door de woorden: vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;
B.

in artikel 3, derde lid, worden de volgende wijzigingen aange-

bracht:
1°

na de woordcn "naamloze vennootschap" worth cen komma geplaatst, gevolgd door de woorden: vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid;
2° voor de punt wordt een komma geplaatst, gevolgd door de
zinsnede: onverminderd het elders in de wet bepaalde;
C.

in artikel 8 worden de volgende wijzigingcn aangebracht:
in het eerste lid, aanhef, worth na de woorden "naamloze
le

3°

D.

vennootschap" een komma geplaatst, gevolgd door de
woorden: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
in het eerste lid, onderdeel a, wordt voor de woorden
"Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing rechtspersonen"
het woord "or geschrapt en erna een komma geplaatst,
gevolgd door de zinsnede: of grensoverschrijdende omzetting overeenkomstig de bepalingen uit de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
in het zesde lid worth na de woorden "naatnloze vennootschappen" ingevoegd de zinsnede: of vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid;

na artikel 8a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8b

Behoort de zaak toe aan een vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, clan is artikel 8, eerste
lid, van overeenkomstige toepassing en dient voorts:
a. cen authentiek afschrift van de akte van opriehting
te worden overgelegd, alsmede indien de vennootschap is gevormd door omzetting dan wel is opgericht bij fusie of splitsing als bedoeld in de Landsverordening vcnnootschap met beperkte aansprakelijkheid, van die akte;
h. ingeval van statutenwijziging een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging alsmede
1.

3
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de doorlopende tekst van de statuten na wijziging te

worden overgelegd;
Net gestorte en opg,evraagde deel van het bedrag
waarmee in het kapitaal wordt deelgenomen te worden opgegeven, alsmede van wijzigingen daarin:
J. het deel van het bedrag als bedoeld in onderdeel c
dat door de vennootschap zelf wordt gehouden tc
worden opgegeven, alsmede van wijzigingen daarc.

in;

uitsluiting van een beroep op doeloverschrijding te
worden opgegeven, alsmede van de intrekking
daarvan;
de datum van vaststellen, wijzigen of intrekken van
een reglement als bedoeld in artikel 3, tweede lid,
Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te worden opgegeven, tenzij de vaststetting, wijziging of intrekking van kracht wordt
door deponering als bedoeld in artikel 47, eerste lid,
van de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in welk geval de houder
ambtshalve aantekening maakt van de deponering;
g. indien er een of meer aansprakelijke aandeelhouders zijn, van elk van die houders te N,vo rden opgegeven al hetgeen in artikel 5 eerste lid, onderdelen a,
c en g, is voorgeschreven indien zij natuurlijke
personen zijn, dun wel indien zij rechtspersonen
zijn al hetgeen ingevolge artikel 8 tot en met artikel
9 voor die rechtspersoon is voorgeschreven, alsmede ten aanzien van elk van hen de datum waarop zij
de aandelen hebben verkregen dun wel hun aandeelhouderschap is geeindigd en de aard en de omyang van hun aansprakelijkheid;
h. opgaaf te worden gedaan van de naam en Net adres
van haar wettelijk vertegenwoordiger, 70 doze is
aangesteld, alsmede van wijzigingen hierin en van
de datum waarop een aanstelling is ingegaan of beeindigd.
2. Dc in onderdeel a en onderdeel h van het eerste lid bedoeldc notariele akten, mogen worden gedeponeerd in het Papiamento of Engels zonder dat biervan cen beedigde vertaling in Net Nederlands is bijgevocgd.
e.

E.

aan artikel 14 woalt na het vierde lid een nieuw lid toegevoegd,

luidende:
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Ingeval een zaak overgaat door fusie of splitsing als bedoeld in de Landsverordening vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, wordt een authentiek alschri ft van die akte overgelegd.
5.

F.

tweede lid, wordt na de woorden "naamloze vennootschap" cen komma geplaatst, gevolgd door de woorden:
vennootschap met beperkte aansprakclijkheid.
in artikel 15,

Artikel V

artikel 12 van het Handelsregisterbesluit (AB 1989 no. GT 87)
wordt na de woorden "naamloze vennootschap" ingevoegd de zinsnede: dan
wel een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
In

Artikel VI
De Vestigingsverordening bedrijven (AB 1990 no. GT 55) worth
gewijzigd als volgt:
A.

artikel

tweede lid, komt te luiden:
2. Naamloze vennootsehappen, vennootsehappen

1,

met beperkte aansprakelijkheid, Aruba vrijgestelde vennootschappen, bestuurders van de hiervoor genoemde

vennootschappen, cooperatieve verenigingen, importeurs,
agenten, tussenhandelaars, alsinede vennoten van een
vennootschap onder firma en van een vennootsehap en
commandite, met uitzondering evenwel van de commanditaire vennoot, worden steeds geacht cen zaak in de zin
van deze landsverordening te drijven.
B.

in artikel 7, tweede lid:
1°.

?°.

C.

vervalt het woord "naamloze";
wordt na de woorden "Aruba vrijgestelde vennootschap"
ingevoegd de zinsnede: of vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid;

in artikel 8, tweede lid, wordt na de woorden "Aruba vrijgestelde vennootsehappen" ingevoegd de zinsnede: of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;

Artikel VII
Het Wetboek van Strafreeht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) worth
gewijzigd als volgt:

5
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in de artikelen 355 en 356, wordt na de woorden "naamloze

vennootschap" telkens een komma geplaatst, gevolgd door de
woorden: een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
B.

in artikel 360, wordt na de woorden "naamloze vennootschap"
een komma geplaatst, gevolgd door de zinsnede: een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, cen vereniging;

C.

in artikel 455a, wordt na de woorden

D.

geplaatst,
voor de tekst van artikel 455b wordt het cijfer
gevolgd door een punt, en wordt aan het artikel een nieuw lid
toegevoegd, luidende:
2. De bestuurder van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet voldoet aan enig hem
bij artikel 30 van de Landsverordening vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid opgelegde verplichting betreffende het register van aandeelhouders, wordt gestraft
met hechtenis van ten hoogste drie maanden of gelciboete
van ten hoogste zeshonderd

E.

haar kvettelijke vertegenwoordiger" ingevocgd de zinsnede: of de openbaarmaking of nederlegging ter inzake van enig stuk, of de aankondiging van een dergelijke nederlegging;

F.

na artikel 455d wordt cen nieuw artikel toegevocgd, luidende:

"naamloze vennootschap" een komma geplaatst, gevolgd door de woorden: e n nootschap met beperkte aansprakelijkheid;

in artikel 455d wordt na de woorden "van

Artikel 455e
De bestuurder van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet voldoet aan enige hem
bij de Landsverordening inzake de vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid opgelegde verplichting betrelfende de openbaarmaking van enig besluit van aandeelhouders, het opmaken van de balans en de winst- en verliesrekening, de openbaarmaking of nederlegging ter inzage van enig stuk, of de aankondiging van een dergelijke nederlegging, alsmede iedere vereffenaar van een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die niet
voldoet aan enige hem bij de Landsverordening inzake
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dan wel
de Handelsregisterverordening (AB 1991 GT no. 15) opgelegde verplichting tot openbaarmaking van cen besluit
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tot ontbinding of van de nederlegging ter inzage van enig
stulc of de aankondiging van een dergelijke nederlegging,
worth gestraft met hcehtenis van ten hoogste drie rnaanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd florin.

Artikel VIII

twecde lid, van de Landsvcrordening toezieht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) wordt na de woorden "naamloze vennootsehap" een komma geplaatst, gevolgd door de woorden: vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
In artikel 2,

Artikel IX
In artikel 7, tweede lid, van de Landsverorclening toezicht krediet(AB 1998 no. 16) wordt no de woorden "naamloze vennootschap"

wezen
ingevoegd de zinsnede: of vennootsehap met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel X

De Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28) worth gewijzigd als volgt:
A.

in artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
I°. in het eerste lid wordt na de woorden "naamloze von-

7°.
B.

nootschap" ingevoegd dc zinsnede: of vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid:
in het tweede lid vervalt het woord "naamloze";

in dc artikelen 5, eerste tot en met zesde lid, 6, vierde lid, 7,
eerste en tweede lid, 8, eerste lid, 12, 14, 16, 17, 18, eerste en
tweede lid, en 19, eerste lid, vervalt telkens het woord "naam-

loze".

Artikel XI

Landsverordening Algemene Rekenna de woorden "naamloze venwordt
GT
20)
1998
no.
(AB
kamer Aruba
nootsehap" con komma geplaatst, gevolgd door de woorden: vennootsehap
met beperkte aansprakelijkheid.
In artikel 31, eerste lid, van de
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Artikel XII
van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB
2002 no. 115),) wordt na de woorden "naamloze vennootschappen" ingeIn

artikel

1

voegd de zinsnede: of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel XIII
van de Landsverordening bevordering staatsveiligheid
In artikel
(AB 1996 no. GT 32) wordt na de woorden "naamloze vennootschap" Ingevoegd de zinsnede: of eon vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
1

Artikel XIV
In artikel 37 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no.
72) wordt na de woorden "naamloze vennootschap" ingevoegd de zinsnede:
of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel XV
In artikel 57a van de Landsverordening materiecl ambtenarenrecht
(AB 1989 no. GT 37), worth na de woorden "naamloze vennootschap" con
komma geplaatst, govolgd door de woorden: vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.
Artikel XVI

Loterijverordening (AB 1988 no. GT 25) wordt
na de woorden "naamloze vennootschap" een komma geplaatst, gevolgd
door de woorden: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
In artikel 2a van de

Artikel XVII
artikel 21, tweede lid, van de Landsverordening op de gencesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) wordt na de woorden "naamloze
vennootschappen" een komma geplaatst, gevolgd door de woorden: vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
In

Artikel XVIII
artikel 1, derde lid, eerste volzin, van de Landsverordening elektriciteitsconcessies (AB 1991 no. GT 82) wordt tussen de woorden "vennootschappen onder een firma" en de eerst daaropvolgende komma ingevoegd de zinsnede: en in Aruba opgerichte vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid.
In

8
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Artikel XIX

Landsverordening publicatieplicht nutsbedrijven (AB 1989 no. GT 42) worth na de woorden
"naamloze vennootschap- een komma geplaatst, gevolgd door de woorden:
een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
In artikel 3, cerste lid, onderdeel b, van de

Artikel XX
Artikel 5, eerste lid, van de Visscrijverordening (AB 1992 no.
wordt
gewijzigd als volgt:
116)
A.

de onderdelen c, d en e worden geletterd d, e en

B.

na onderdeel b wordt een nieuw onderdeel ingevoegd,

1;

luidende:
c. vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
waarvan ten minste 51 procent van de aandelen
wordt gehouden door ingezetenen van Aruba;
Artikel XXI
In de Faillissementsverordening (AB 2003 no. GT 5) wordt in de artikelen 2, vijfde lid, 101, en 112, na de woorden "naamloze vennootschap"
telkens een komma geplaatst, gevolgd door de woorden: vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.

Artikel XXII

onderdeel c, van de Mijnverordening wordt na
de woorden "naamloze vennootschappen" ingevoegd de zinsnede: en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;
In artikel 5, cerste lid,

Artikel XXIII
De Landsverordening mijnwezen worth gewijzigd als volgt:
A.

in de artikelen 13, eerste en vierde lid, en 24, eerste en vierde

lid, worth na de woorden "naamloze vennootschappen" telkens
ingevoegd de zinsnede: of vennootschappen met beperkte aan-

sprakelijkheid;
B.

artikelen 35, tweede lid, onderdeel d, en 77, tweede lid,
onderdeel d, wordt na de woorden "naamloze vennootschappen ""
telkens ingevoegd de zinsnede: en vennootsehappen met beperkte aansprakelijkheid.
in de

9
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Artikel XXIV
Artikel 2, tweede lid, van de Auteursverordening, (AB 2003 no. GT 10)
komt te luiden:
2. Het is vatbaar voor gehele of gedeeltelijke
overdracht of andere overgang.

Artikel XXV
Bet Wetboek van Koophandel van Aruba (AB 1990 no. GT 50)
worth gewijzigd als volgt:
A.

in artikel 141, eerstc volzin, wordt na de

woorden "bij artikel

43" ingevoegd de zinsnede: of artikel 141b;
B.

na artikel 141 worden twee nieuwc artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 141a

Een in het handclsregister ingeschreven naamloze vennootschap wordt op verzoek van de Kamer van
Koophandel en Nijverheid door een beschikking van de
rechter ontbonden, indien:
a. de vennootschap, ondanks aanmaning, het voor haar
inschrijving in het hanclelsregister of voor de inschrijving van een aan haar toebehorende onderneming aan
de Kamer van Koophandel en Nijverheid verschuldigde bijdrage niet heeft voldaan gedurende ten minste
een jaar na de datum waarvoor zij dat bedrag had moeten voldoen; of
b. er gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van
de vennootschap in Net handelsrcgister staan ingeschreven, terwij1 ook geen opgaaf tot inschrijving is
gedaan, dan wel met betrekking tot alle ingeschreven
bestuurders zich een van de navolgende omstandigheden voordoet:
I°. de hestuurder is overleden; of
2°. de bestuurder is ten minste een jaar niet )ercikbaar
gebleken op Net in het handelsregister vermelde
adres.
2. Van haar voornemen ontbinding te verzoeken
doet de Kamer van Koophandel en Nijverheid bij aangetekende brief mededeling aan alle ingeschreven en tot inschrijving opgegeven bestuurders op het in het register bij
opgaaf vermelde adres. Ook doet zij mededeling in de
Landscourant van Aruba en een landelijk verspreid
nieuwsblad. Dc kosten van de publicaties zijn voor reke1.

10
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ring van de vennootschap. Voor zover de kosten van deze
publicaties niet uit het vermogen van de vennootschap
kunnen worden voldaan, komen doze ten taste van de middelen van het Land.
3. Het ontbindingsverzoek wordt niet eerder dan
dertig dagen en niet later dan negentig dagen na de in het
tweede lid genoemde mededeling en kennisgeving ingediend. De indiening van Net verzoek worth door de Kamer
van Koophandel on Nijverheid in het handelsregister ingeschreven.
4. Indien de vennootschap verschijnt, gnat de
rechter niet tot ontbinding over alvorens hij de vennootschap in de gelegenheid heeft gesteld de gronden voor ontbinding weg to nemen en de met het ontbindingsverzoek
verband houdende versehuldigde bedragen aan de Kamer
van Koophandel en Nijverheid to voldoen.
5. Aan de registers waar de vennootsehap is ingeschreven wordt van de ontbinding opgaaf gedaan door de
griffier van Net betrokken gerecht.

Artikel 141b
De rechter voor wie een verzoek tot ontbinding
van de vennootsehap aanhangig is, Ran de goederen van
die vennootschap desverlangd, of ambtshalve in geval van
1.

een verzoek door de Kamer van Koophandel en Nijverheid
overeenkomstig artikel 141a indien hij daartoe gronden
aanwezig acht, onder hewind stellen; de beschikking vermeldt het tijdstip waarop zij in werking treedt.
2. De rechter benoemt bij zijn beschikking een of
moor bewindvoerders, en regelt hun bevoegdheden en hun
beloning.
3. In Net geval van onderbewindstelling op een
verzoek als bedoeld in artikel 141a, is de bewindvoerder
hevoegd tot voldoening van de met het ontbindingsverzoek
verband houdende aan de Kamer van Koophandel on Nijverheid verschuldigde bedragen ten taste van het vermogen
van de vennootsehap. Onverminderd Net vijfde lid, beslist
de rechter in ieder geval over de ontbinding of verlenging
van de onderbewindstelling nadat eon jaar na onderbe-

windstelling is verstreken.
4. Voor zover de rechter niet andcrs bepaalt, kunnen de organen van de vennootschap zonder voorafgaande
goedkeuring van de bewindvoerder Been besluiten nemen
en kunnen vertegenwoordigers van de vennootschap zonder diens medewerking goon rechtshandelingen verriehten.
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5. De beschikking kan te alien tijde door de rechter worden gewijzigd of ingetrokken; het bewind eindigt in
ieder geval, zodra de uitspraak op bet verzoek tot ontbinding in kraeht van gewijsde pat.
6. De bewindvoerder doet aan de registers waar
de vennootschap is ingeschreven, opgaaf van de beschikking en van de gegevens over zichzelf die omtrent een bestuurder worden verlangd.
7. Fen rechtshandeling die de vennootschap ondanks zijn uit Net bewind voortvloeiende onbevoegdheid
voor de inschrijving heat verricht, is niettemin geldig, indien de wederpartij het bewind kende noch behoorde te
kennen.

C.

in artikel 155qq, cerste lid, onderdeel c, komt no de komma volgend op de woorden "derde lid" het woord "en" te vervallen en
wordt na de woorden "zevende lid" een komma geplaatst, ge-

volgd door de zinsnede: of artikel 155qqter;
D.

na artikel 155qq worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 155qqbis
1. Fen in Net handelsregister ingeschreven Aruba
vrijgestelde vennootsehap worth op verzoek van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid door een beschikking van
de rechter ontbonden, indien:
a. de vennootschap, ondanks aanmaning, het voor haar
inschrijving in het handelsregister of voor de inschrijving van cell aan haar toebehorencle onderneming aan
de Kamer van Koophandel en Nijverheid verschuldigde bijdrage niet heelt voldaan gedurende ten minste
een jaar na de datum waarvoor zij dat bedrag had moeten voldoen; of
b. er gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van
de vennootschap in het handelsregister staan ingeschreven, terwijl ook geen opgaaf tot inschrijving is
gedaan, clan wet met betrekking tot alle ingeschreven
bestuurders zich een van de navolgende omstandigheden voordoet:
1° de bestuurder is overleden; of
2° de bestuurder is ten minste een jaar niet bereikbaar
gebleken op het in het handelsregister vermelde
adres; of
3° gedurende ten minste een jaar geen wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap in het handels-

Scan nummer

1

van

1

-

Scanpagina 13 van 32

Staten 2007-2008

-

258

register staat ingeschreven, terwijl ook geen opgaaf
tot inschrijving is gedaan.
2. Van haar voornemen ontbinding te verzoekcn doet
de Kamer van Koophandel en Nijverheid bij aangetekende
brief mededeling aan alle ingeschreven en tot inschrijving
opgegeven bestuurders op het in het register bij opgaaf
vermelde adzes. Ook doct zij mededeling in de Landscourant van Aruba en een landelijk verspreid nieuwsblad. Dc
kosten van de publicaties zijn voor rekening van de vennootschap. Voor zover de kosten van deze publicaties niet
uit het vermogen van de vennootschap kunnen worden
voldaan, komen deze ten taste van de middelen van het
Land.
3. Net ontbindingsverzoek wordt niet eerder dan dertig dagen en niet later dan negentig dagen na de in het
twcede lid genoemde mededeling en kennisgeving ingediend. Dc indiening van het verzoek wordt door de Kamer
van Koophandel cn Nijverheid in het handelsregister ingeschreven.
4. Indien de vennootschap verschijnt, gait de rechter
niet tot ontbinding over alvorens hij de vennootschap in de
gelegenheid heeft gesteld de gronden voor ontbinding weg
te nemen en de met het ontbindingsverzoek verband houdende verschuldigde bedragen aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid te voldoen.
5. Aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven worth van de ontbinding opgaaf gedaan door de
t, flier van het betrokken gerecht.
Artikel 155eNter
I. De rechter voor wie een verzoek tot ontbinding
van de vennootschap aanhangig is, kan de goederen van
die vennootschap desverlangd, of ambtshalve in geval van
een verzoek door de Kamer van Koophandel en Nijverheid
overeenkomstig artikel 155qqbis indien hij daartoe gronden aanwezig acht, onder bewind stellen; de beschikking
vermcldt het tijdstip waarop zij in werking treedt.
2. De rechter benoemt hij zijn beschikking cen of
meer bewindvoerders, en regelt hun bevoegdheden en hun

beloning.

onderbewindstelling op een verzoek als bedoeld in artikel 155qqbis, is de bewindvoerder
hevoegd tot voldoening van de met het ontbindingsverzoek
verband houdende aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid verschuldigde bedragen ten laste van het vermogen
3. In het geval van

13
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van de vennootschap. Onverminderd het vijide lid, beslist
de rechter in leder geval over de ontbinding of verlenging
van de onderbewindstelling nadat een jaar na onderbe-

windstelling is verstreken.
4. Voor zover de rechter niet anders bepaalt, kunnen
de organen van de vennootschap zonder vooralgaande
goedkeuring van dc bewindvoerder geen besluiten nemen
en kunnen vertegenwoordigers van de vennootschap zon(ler diens medewerking geen reehtshanclelingen verrichten.
5. De besehikking kan te allen tijde door de reehter
worden gewijzigd of ingetrokken; het bewincl eindigt in ieder geval, zodra de uitspraak op het verzoek tot ontbinding
in kracht van gew-ijsde gaat.
6. Dc bewindvoerder doet aan de registers waar de
vennootschap is ingesehreven, opgaaf van de beschikking
en van de gegevens over zichzelf die omtrent een bestuurder worden verlangd.
7. Een rechtshandeling die de vennootschap ondanks
zijn uit het bewind voortvloeiende onbevoegdheid voor de
insehrijving heeft verricht, is niettemin geldig, indien de
wederpartij het bewind kende noch behoorde te kennen.
Artikel XXVI
De Landsverordening winstbelasting (AB )988 no. GT 47) wordt
gewijzigd als volgt:

eerste lid, onderdeel a, wordt na de woorden "naamloze vennootschappen" een komma geplaatst, gevolgd door de
woorden: vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;

A.

in artikel

B.

artikel

het tweede lid, komt te luiden:
Of een vennootschap, vereniging, maatschappij,
stiehting of hehaam in Aruba is gevestigd, worth naar de
omstandigheden beoordeeld. Wordt de rechtsvorm beheerst
door Arubaans recht, dan worth echter steeds Aruba als
land van vestiging beschouwd.
1,

2.

C.

in artikel 2, onderdeel d, wordt na de woorden "Aruba vrijge-

stelde vennootschap- ingevoegd de zinsnede: of vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid;
D.

in

artikel 4 worden de navolgende wijzigingen aangebraeht:
het derde en vierde lid komen te luiden:
3. Eveneens worden tot deze voordelen
gerekend de niet-uitg,ekeerde winsten van een

1°.
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vrijgestelde vennootsehap als bedoeld in artikel 2,
onderdeel d, voor zover doze winsten middellijk
of onmiddellijk tockomen aan een lichaam als bedock! in artikel 1, eerste lid, onderdeel a of onderdeel h. De vorige volzin is niet van toepassing indien alle aandelen in de vrijgestelde vennootschap
worden gehouden door een vennootsehap waarvan
het bestuur aan de Inspeeteur heelt gemeld dot
haar aandeelhouders bij dividenduitkeringen aanspraak zullen maken op imputatiebetalingen als
bedoeld in artikel 19, cerste lid, van de Lanclsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling
en welke vennootschap voldoet aan de eisen van
dat artikel.
4. Ingeval van liquidatie, fusie en splitsing kvordt de waardevermeerdering, besloten in
de op de reehthebbenden overgaande vermogensbestanddelen, ak voordeel in de zin van dit artikel
besehouwd. De voorgaande volzin is van overeenkomstige toepassing in geval van omzetting in
een buitenlandse reehtspersoonsvorm on in geval
de belastingpliehtige haar zetel ingevolge de bepalingen van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen (AB 1996 no. 64) naar een
andere staat verplaatst.
under vernummering van het vijfde en zesde lid tot
zesde en zevende lid, wordt een nieuw lid ingcvoegd,
luidende:
5. Dc vertnogensbestanddelen van een
buitenlandse reehtspersoon die onder algemene
titel overgaan op een belastingpliehtig,e alsmede
Jo vermogensbestanddelen van een buitenlanclse
reehtspersoon die zijn zetel ingevolge de bepalingen van de Landsverordening zetelverplaatsing
reehtspersonen (AB 1996 no. 64) naar Aruba
heeft verplaatst of zieh ingevolge dc artikelen 66
of 84 van de Landsverordening vennootsehap met
beperkte aansprakelijkheid heelt omgczet in een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en
die voorafgaand aan deze fusie, omzetting of zetelverplaatsing niet bijdroegen aan in Aruba belastbare winst, worden gewaardeerd op de waarde
in het economiseh verkecr op het tijdstip van de
fusie, omzetting of zetelverplaatsing.
in het zevende lid vervalt het woord "naamloze";
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het zevende lid wordt vernummerd tot het achtste lid,
en komt te luiden als volgt
8. Ten aanzien van eon belastingpliehtige die eon zelistandig onderdeel van haar bedrijf
overdraagt aan een vennootsehap, tegen uitreiking
door doze van eigen aandelen, waarvan de aandeelhouclers bij dividenduitkeringen aanspraak
kunnen maken op imputatiebetaling als bedoeld in
artikel 19, eerste lid, van de Lnudsvurordcuingdividondho|uging en imputatiebetaling, is het zevende lid zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing, mits de verkregen aandelen Met binnen due jaar na de overdracht buiten de kring van
aandeelhouders van de overdragende vennootschap tegen een hogere waarde dan de boekwaarde van het overgedragen vermogen, bedoeld in het
zevende lid, onderdeel a, worden vervreemd.
:

E.

in de artikelen 5b, tweede lid, en 11, vierde lid, vervalt telkens het

\word "naamloze";
F.

in artikel 11, vijIde lid,

vervallen de woorden "Aruba vrijgestel-

de";
G.

in artikel 15,

derde en vierde lid, vervalt het woord "naamloze".

Artikel XXVII
De Landsverordening inkomstcnbelasting (AB 1991 no. GT 51)
wordt gewijzigd als volgt:
A.

artikel 3, vijfde lid, komt to luiden:
5. Tot het onzuiver inkomen worclen ook gerekend de niet-ungekcerde wins(en van een vennootschap
als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van dc Landsverorclening winstbelasting (AB )988 no. GT 47) indien zij
middellijk of onmiddellijk toekomen aan binnen Aruba
wonendc personen.

B.

tweede lid, onderdelen e en f, word4 do tussenzin
"met uitzondering van de Aruba vrijgestelde vennootschappen,
waarvan de activiteiten zich gedurendc het gehele boekjaar
perken tot bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan
te wijzen activiteitcn" telkens vervangcn door: met uitzondering
van vennootschappen als becloeld in artikel 2, onderdeel d.
Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47).
in artikel 17,

16
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Artikel XXVIII
De Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB
2002 no. 123) wordt gevvijzigd als volgt:
A.

artikel 2, tweede lid, komt tc luiden:
2. Of een liehaam in Aruba is gevestigd, wordt
naar de omstandigheden beoordeeld. Wordt de reehtsvorm
van het lichaam bcheerst door Arubaans recht, don wordt
Miter steeds Aruba als land van vestiging beschouwd.

B.

komt te luiden:
artikel 3, eerste
1. Onder liehamen worden niet begrepen vennootschappen als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de
Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. OT 47).

C.

aan artikel
luidende:

5

wordt na het vierdc lid een nieuw lid toegevoegd,

eerste lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing ingeval van:
a. fusie met een nict in Aruba gevestigcle, vcrkrijgende
vennootschap, als gevolg waarvan het liehaam ophoudt
te bestaan;
een buitenlandse rechtspersoonsvorm; en
b. omzetting
c. zetelverplaatsing naar een andere staat op de voet van
de Landsverordcning zetelverplaatsing reehtspersonen
(AB 1996 no. 64).
5. Het

D.

artikel 10, zesde lid, komt tc luiden:
6. Het eerste lid is niet van toepassing op een vennootschap als bedoeld in artikel 2, ondercleel d, Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47).

E.

woordcn
"naamloze vennootschap" ingevoegd de zinsnedc: of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

F.

in artikel 19, ccrste lid, tweede volzin, vervalt Net woord "naam-

in artikel 19, eerste lid, eerstc volzin, wordt na

loze".
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Artikel XXIX
De Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) wordt
gewijzigd als volgt:

eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, wordt na de
woorden "naamloze vennootschap" telkens een komma geplaatst, gevolgd door de woorden "vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid", gevolgd door een komma;

A.

in artikel

B.

in artikel 3a, eerste lid, wordt na de woorden "naamloze ven-

3

nootschappen", een komma geplaatst, gevolgd door de woorden:
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;
C.

in artikel 3b, eerste en vijIde lid, wordt na de woorden "naamlo-

ze vennootschap" telkens een komma geplaatst, gevolgd door de
woorden "vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", gevolgd door een komma.

Artikel XXX

Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen (AB 1996 no.
64) vcrvallen de artikelen 10 en 18.
In de

Artikel XXXI
De Zegelverordening (AB 1998 no. I) wordt gewijzigcl als volgt:
A.

in artikel 57, eerste lid, onderdeel 18, wordt na "(AB 1989 no.
GT 50)" ingevoegd de woorden: alsmecle de artikelen 12, 63, 64,
76 en 94 van de Landsverordening vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid;
B.

worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
ten 33" komt te luiden:
33 °. de ontwerpen van akten van oprichting, statutenwijziging, omzetting, fusie en splitsing van
naamloze vennootschappen, vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid, Aruba vrijgestelde vennootschappen en, voor zover van toepassing, verenigingen.
ten 600 komt te luiden:
60° de akten van oprichting, statutenwijziging, akten houdende reglementen met inbegrip van
wijzigingen daarvan van naamloze vennootschappen, vennootschappen met beperkte aan-

in artikel 65
1°

2 °.
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sprakelijkheid en Aruba vrijgestelde vennootschappen, alsmede de afgifte van bewijzen van
aandelen, obligaties en andere effecten van deze
vennootsehappen, voor zover met deze akten en
algiften gezamenlijk per kalenderjaar een bcdrag van 500 florin worth overschreden.
Artikel XXXII
De Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. CT 73)
wordt gewijzigd als volgt:
A.

in artikel 3, tweede lid, worclt nu de woorden "Aruba vrijge-

stelde vennootschappen- een komma geplaatst, g,evolgd door
de woorden: vennootsehappen met beperkte aansprakelijkheid
en anclere rechtspersonen met een in aandelen verdceld kapitaal;
B.

onderdeel a, wordt na de woorden "naamloze yennootschap" een komma geplaatst, gevolgd door de woorden:
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
in artikel 4,

Artikel XXXII'
tweede lid, van de Lanclsverorclening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83) wordt na de woorden "naamloze vennootschap" ingevoegd de zinsnede: of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
In artikel

1,

Slotbepalingen
Artikel XXXIV

landsverordening treedt in werking met ingang van de dag
waarop de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
in werking treedt.
2. Deze landsverordening kan worden aangehaald als Aanpassingsverordening Landsverordening vennootsehap met beperkte aansprakelijkheid.
I. Deze
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Gegeven te Oranjestad,

De minister van Financien
en Economische Zaken,

De minister van .lustitie,
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cubc,

va

tC vijsjaarz.

-

1001

-

2,000- 663

nadere
houdende
Landsverordening
voorschriften in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Aanpassingsverordening Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid)
MEMORIE VAN TOELICHTING

Iv 0.3

Algemene toelichting
De voorgestelde bepalingen hebben als doel de wetgeving te wijzigen daar waar dit nodig of wenselijk wordt geacht met het oog op de in-

voering van de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (`VBA') wordt
met het oog op eenvoud en consistentie waar mogelijk gelijk gesteld met
de naamloze vennootschap en de Aruba vrijgestelde vennootschap. Het

merendeel van de voorgestelde bepalingen spreekt voor zich. De VBA

neemt ten aanzien van het vestigingsvergunningen- en directievergunnin-

genbeleid dezelfde positie in als de naamloze vennootschap (`NV').
Op enkele punten is evenwel een afzonderlijk bepaling noodzakelijk of in verband met de toegankelijkheid, wenselijk. In dit verband mag

worden genoemd het in artikel IV, onderdeel D en E, voor de Handelsre-

gisterverordening (AB 1991 no. GT 15) voorgestelde artikel 8b, waarin de
voor de VBA te overleggen stukken en op te geven gegevens bijeen zijn
gebracht. Voorts nopen onder meer de introductie van rechtsfiguren als

omzetting, fusie en splitsing tot het opnemen van enkele bepalingen die
voorheen niet in de Handelsregisterverordening voorkwamen. Genoemd

worden in dit verband ook de voor de VBA voorgestelde strafbepalingen,
die zijn ontleend aan de strafbepalingen die thans reeds gelden voor de

naamloze vennootschap en de Aruba vrijgestelde vennootschap, en waarvan de opneming daarvan in het Wetboek van Strafrecht wordt voorge-

steld in artikel VII. Voor wat betreft een nadere toelichting op de wijzi-
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ging van de Hanclelsregisterverorclening, alsook voor wat betreti de toeliehting hij het voorgestelde artikel VII, wordt verwezen naar

memorie

van tocliehting bij de Landsverordening vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid.

Artikelsgewijze toelichting

Ad artikelen t/m XXIV

hiervoor besproken voorgestelde wijzigingen in ar-

Behoudens

tikel IV en VII, houden de in artikelen

I

t/m XXIV voorgestelde wijzigin-

gen alien verband met de introductie van de rechtsvorrn van de vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheici in het Arubaanse reehtsstelsel, die
noopt tot de invoeging in de deshetreffende vvetsartikelen van de woorden

`vennootschap met heperktc aansprakelijkheid' dan wel `vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid'. Deze invoegingen spreken voor zieh en

behoeven geen nadere toelichting. Overigens wordt opgemerkt dat het bij
de voorgestelde wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke Reehtsvor-

dering van Aruba (AB 2005 no. 34) en de Faillissementsyerordening (AB
2003 no. GT 5) goot ono landsverordeningen die volg,ens artikel

5

van de

Samenwerkingsregeling Nederlandse Anti lien en Aruba eenyormig clienen
te luiden. Echter, omdat het hier gaat om de invoeging van een reehtsvorm

die de Nederlandse Anti llen nict kennen en omdat de Samenwerkingsregeling hicrin Met voorziet,

1-weft

het geen zin om de voomoemde wettelijke

regelingen your de Nederlandse Antillen aan te passen en zijn zij op dit
punt niet gelijkluidend.

Ad artikel XXIV

Artikel XXIV wordt voorgesteld in verband met de mogelijkheid
van oyergang onder algernene titel krachtens fuse en splitsing, maar omvat door haar formulering ook de overgang door levering krachtens toede-

ling uit een gemeensehap in dc zin van titel 3.7 van het Burgerlijk Wetbock van Aruba (`BWA').
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Ad artikel XXV

In

artikel XXV wordt wijziging van het Wetbock van Koophandel van

Aruba voorgesteld, waarmce wordt beoogd de NV en de AVV gelijk te
stellen met de VBA met betrekking tot de mogclijkheden tot ontbinding
die voor de VBA zijn voorzien in relatie tot inschrijving in het handelsre-

gister en het voldoen van de ter zake daarvan vcrschuldigde betalingen aan
de Kamer van Koophandel en Nijverheid. De Landsverordening vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkhcid voorziet onder omstandigheden in
de mogelijkheid tot ontbinding door de rechter op vcrzoek van de Kamer

van Koophandel. Het is onwenselijk dat op dit punt voor de VBA een

strengere regeling zou Belden dan voor de NV en de AVV. Om toepassing
van deze regeling op de NV en AVV is mede hierom vanuit de sector verzocht. Bij een eventuele invoering van een Bock

2

BWA kan een algeme-

ne regeling hieromtrent, geldend voor alle in dat bock te regelen rechtsper-

sonen, worden opgenomen. Opgemerkt zij tenslotte, dat uit oogmerk van

rechtszekerheid wenselijk is dat de termijn van een jaar, bedoeld in de
voorgestelde artikelen 141a, eerste lid, en 155qqbis, ecrste lid, Met eerder
aanvangt dan bij de inwerkingtreding van deze landsverordening. Een af-

zonderlijkc invoeringsbepaling is hiertoe nict noodzakelijk.

Ad de artikelen XXVI t/m XXXIII

De tiscale aanpassingen zijn opgenomen in de artikelen XXVI t/m

XXXIII Hierna volgt een korte, artikelsgewijze toelichting op die aanpassingen die mogelijk verduidelijking behoeven. De overige wijzigingen

spreken gelet op de bovenstaande doelstellingen voor zich of betreffen
slechts redactionele wijzigingen.
Voor de VBA is een tiscale behandeling voorzien die haar tiscaal
dezelfcie positie verschaft als een naamloze vennootschap en een Aruba

vrijgestelde vennootschap. Dit betekent dat de VBA in beginsel gewoon
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belastingplichtig is voor de winstbelasting en inhoudingsplichtig voor de
dividendbelasting, maar daarnaast kan opteren voor:
-

toepassing van het vrije zone regime (evenals de NV);

-

toepassing, van bet imputatieregime (evenals de NV);

-

tiscale transparantie (evenals de NV en de AVV);

-

vrijstelling van winst- en diviclendbelasting op dezelfde voct als de AVV.
De aanpassing van de vestigingsplaatstictie, voorgesteld in ondcr-

deel B van artikel XXVI, is ingegeven door de onderhavige wetswijzing
en de recente herziening van het AVV-regime (Landsverordening aanpas-

sing belastingregime Aruba vrijgestelde vennootschap, AB 2005 no. 76).
In de nieuwe formulering van de

vestigingsplaatstietie is tot uitdrukking

gebracht dat een lichaam geacht wordt in Aruba te zijn gevestigd, zolang
de rechtsvorm van dit lichaam worth bchcerst door Arubaans recht. Dit is
in beginsel het geval indien het lichaam is opgericht naar Arubaans recht,

maar de onderwerping aan het Arubaanse recht (het verkrijgen van een

Arubaans 'vennootschapsstatuuti) kan ook het gevolg zijn van zetelver-

plaatsing naar Aruba op grond van de Landsverordening zetelverplaatsing

rechtspersonen (AB 1996 no. 64), of de omzetting van een buitenlandse
rechtsvorm in een VBA op de voet van artikel 63, zcsde lid, van de voorgestelde Landsverordening vennootschap met beperktc aansprakelijkheid.
Daarentegen is een Arubaanse NV of AVV die haar statutaire zetel naar
een ander land heeft verplaatst op grond van de Landsverordening zetel-

verplaatsing rechtspersonen, niet meer als zodanig onderworpen aan het

Arubaanse recht met als gevolg dat de vestigingsplaatstictie niet meer van

toepassing is. Het ligt immers voor de band om ook voor de belastinghefting aan te sluiten bij de gevolgen van toepassing van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen. Dit is nu reeds (zij het nog met voor
de AVV en slechts voor geval van emigratie) geregeld in artikel 18, on-

derdeel a, van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen.
Daar komt nu voor wat betreft de VBA de mogelijkheid bij van omzetting
in een buitenlandse rechtsvorm. Ook in dat geval is het niet zinvol de

VBA, na omzetting in een buitenlandse rechtsvorm, nog tictief in Aruba

gevestigd te achten. Om alle bier genoemde situaties in een bepaling, te

kunnen regelen, is ervoor gekozen niet langer aan te knopen bij het histo4
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rische feit van de oprichting naar Arubaans recht, maar bij het dynamische

criterium van onderworpenheid aan Arubaans recht. Zowel de situaties
van oprichting naar Arubaans recht, zetelverplaatsing naar en vanuit Aru-

ba als grensoverschrijdende omzetting naar en vanuit Aruba zijn in de

nieuwc formulcring van de vestigingsplaatsfictie inbegrepen. Zoals uit het

voorgaande mag blijken, is de reikwijdte van de nieuwe vestigingsplaatstictie deels ruimer en (feels beperkter dan de huidige bepaling.
Ten aanzien van artikel XXVI, onderdcel D, kan worden opge-

mcrkt dat in de huidige Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen, artikel 18, onderdeel b, eon emigratiehefting is opgenomen voor NV's
en stichtingen die hun zetel naar con ander land verplaatsen. De emigratie-

hefting betreft eon analoge toepassing van artikel 4, vierde lid van de

Landsverordening kvinstbelasting (AB 1988 no. GT 47)

(IWB'). Voor

belastingplichtige AVV's ontbreekt eon dergelijke emigratiehefting. Ook
noodzaakt de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid tot invoering van een eindafrekeningsbepaling bij juridische fusie
(de verdwijnende vennootschap), zuivere splitsing (waarbij de splitsende

vennootschap immers ophoudt te bestaan), afsplitsing (alleen voor zover
het vermogen overgaat op de verkrijgende vennootschap) en grensover-

schrijdende omzetting, hetgeen bijzonder veel gelijkenis vertoont met

grensoverschrijdende zetelverplaatsing, en derhalve evenecns noopt tot

belastinghetling over tiscale claims (open reserves, stille reserves en
goodwill) die als gevolg van de grensoverschrijdende omzetting immers
buiten het bereik van de Arubaanse Fiscus dreigen te raken. Al doze vormen van eindafrekening zijn nu opgenomen in het voorgestelde artikel 4,

vierde lid LWB. Voor zover vermogen daadwerkelijk overgaat (liquidatie,
fusie, splitsing) kon worden aangesloten bij de huidige tekst van de bepaling. Voorzover geen vermogen overgaat op een ander rechtssubject, maar

dit vermogen wel buiten het Arubaanse heffingsbereik geraakt (grensover-

schrijdende omzetting, zetelverplaatsing), is gekozen voor analoge toepassing van de bestaande regeling, neergelegd in de tweede volzin van artikel
4, vierde lid LWB. Uiteraard zal in de spiegelbeeldige situaties een step-

up worden verleend.
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Artikel XXVI, onderdeel D, ten 2", legt, geldt op het totaalwinstbegrip ten overvloecle, vast dat voor vermogensbestanddelen die als gevolg van een 'inbound' grensoverschrijdende fusie, omzetting of zetelver-

plaatsing voor het eerst onder het bereik van de Arubaanse winstbelasting
geraken ecn `step-up' geldt. Op de openingsbalans (na fusie, omzetting of

zetelverplaatsing) verschijnen deze vermogensbestanddelen voor de waarde in het economisch verkeer.

Voor ccn toelichting bij dit artikel XXVIII, onderdeel A, zij verwczen naar de toelichting bij Artikel XXVI, onderdeel B.
De voorgestelde wijzigingen in artikel XXVIII, onderdeel C, maken het mogelijk om door middel van statutaire zetelverplaatsing, omzet-

ting in of fusie met een buitenlandse rechtspersoon, de hefting van Aru-

baanse dividendbelasting te omzcilen. Ter voorkoming van een dergelijk

claimverlics wordt een eindatrekeningsverplichting ingevoerd voor de dividendbelasting, hetgeen in het verlengde ligt van de eindafrekeningsver-

plichting voor de winstbelasting in het voorgestelde artikel 4 vierde lid
LWB. Op de voet van deze nieuwe bepaling dient over de aanwczige, be-

staande winstreserves dividendbelasting te worden afgcdragen ingeval in-

houdingsplicht eindigt als gcvolg van (i) fusie met een buitenlandse
rechtspersoon, waarbij de fuserende vennootschap (de inhoudingsplichtige) ophoudt te bestaan; (ii) omzetting in een buitenlandse rechtspersoonsVOM1;

of (iii) verplaatsing van de statutaire zetel naar een ander land op de

voet van de Landsverordcning zetelverplaatsing rechtspersonen. In de

spiegelbeeklige situaties zal in de uitvoeringssfeer een step-up worden
verleend. Bij voorbeeld, indien een huitenlandsc vennootschap haar statutaire zetel naar Aruba verplaatst, zal alleen dividendbelasting verschuldigd
zijn over winstuitkeringen die te herleiden zijn tot na de verplaatsing gere-

aliseerde winst. Reeds ten tijde van de zetelverplaatsing (immigratie) bestaande winstreserves blijven zo buiten de reikwijdte van de Arubaanse

dividendbelasting.

6
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Ad artikel XXX

Artikel 10 van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen kan vervallen als gevolg van de hierboven toegelichte invoering van
de algemener gethrmuleerde step-up bepaling in artikel 4, vijfde lid LWB.

Artikel

18

van de Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen kan

vervallen als gevolg van de hierboven toegelichte wijzigingen in artikel

tweede lid en artikel 4, vierde lid LWB.

De minister van Financien
en Economisch

De minister van J stitie,

7

Scan nummer

1

van

1

-

Scanpagina 28 van 32

1,

Staten 2007-2008

-

258

.

64i

RAAD VAN ADVIES

i

Vondellaan 6 D, Oranjestad, Aruba
Telefoon (297) 583-3972/583-4806 Fax (297) 583-4012
ARUBA

SE aLe Vti VCt iti
r (412'1
1.ALL.b. vi5si auk koo/ 2,000 603
_

1.5k:.{1.01.cie

Vo

AAN ZIJNE EXCELLENTIE
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
T.A.V. DE MINISTER VAN JUSTITIE
ALHIER.

no..

Uw kenmerk: 428AR

27-9-2007

uw brief:
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oktober 2007

voorschriften in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (Aanpassingsverordening Landsverordening vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid)

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening houdende nadere voorschriften in verband met de inwerkingtreding van
de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Aanpassingsverordening Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), moge de
Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.
De Raad heeft op 3 oktober 2007', geadviseerd inzake de ontwerplandsverordening houdende regels voor de instelling van de vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). De
Raad concludeerde ten aanzien van voornoemd ontwerp dat het naast elkaar bestaan van
verschillende kapitaal- en personenvennootschappen welke worden beheerst door
verschillende rechtsregimes een onwenselijke versnippering en mogelijke rechtsonzekerheid in het rechtspersonenrecht teweeg brengt. Deze versnippering binnen het
rechtspersonenrecht wordt niet bevorderlijk geacht voor de overzichtelijkheid, zowel
voor binnenlandse en met name ook voor buitenlandse bedrijven en investeerders. De
Raad beval aan een boek 2 in het BWA op to nemen waarin de verschillende
vennootschapsvormen worden neergelegd voorzien van bepalingen die voor alle
vennootschapsvormen gelden. Gezien het flexibele karakter van de VBA zou wellicht
kunnen worden volstaan met de enkele regeling van deze vennootschapsvorm in ieder
geval voor wat betreft de vormgeving van kapitaalvennootschappen.

1

Advies van

3

oktober 2007, kenmerk RvA 88-07
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Het voorliggende ontwerp is onderdeel van een omvangrijke wetgevingsexercitie
ter introductie van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA) in het
Arubaanse rechtspersonenrecht. Deze wetgevingsexercitie heeft een groot beslag gelegd
op de wetgevingscapaciteit van het Land. De introductie van de VBA vindt plaats
vooruitlopend op de invoering van een boek 2 (rechtspersonenrecht) in het Burgerlijk
Wetboek van Aruba (BWA).2 De Raad vraagt zich af, of de wetgevingscapaciteit van het
Land niet onnodig dubbel wordt belast op het moment van de opstelling en
inwerkingtreding van Boek 2 BWA. Met het oog hierop adviseert de Raad in het Licht van
zijn eerdergenoemd advies3 de introductie van de VBA te laten geschieden bij opneming
van een boek 2 in het BWA.
De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling
van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging het aan de Staten ter
goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden.

mr. H.A. van der Wal

Pag. 6, derde alinea, MvT bij de ontwerp-landsverordening houdende regels voor de instelling van de
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
3 Zie noot 1
2

2
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Mt 2T17

Ik heb de eer u hierbij mede namens mijn ambtgenoot van Financien en Economische Zaken
aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 3 oktober 2007, nr. RvA 171-07,

betreffende de ontwerp-landsverordening houdende nadere voorschriften in verband met de
inwerkingtreding van de Landsverordening vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid
(Aanpassingsverordening Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
De Raad kan zich - behoudens enkele opmerkingen - met de doelstelling en de inhoud ervan
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met zijn advies
rekening zal zijn gehouden. Dit advies zal hieronder worden besproken.
De Raad geeft onder verwijzing naar zijn advies inzake de ontwerp-Landsverordening
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in overweging om de invoering van de

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA) gelijktijdig te doen plaatsvinden met de
invoering van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Voor het standpunt in deze van
de ondergetekende en de eerstverantwoordelijke minister, de minister van Financien en
Economische Zaken, mag worden verwezen naar de aanbiedingsbriefbetreffende de ontwerplandsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De Raad merkt in dit verband op dat het voorliggende ontwerp onderdeel is van een
omvangrijke wetgevingsexercitie die een groot beslag heeft gelegd op de wetgevingscapaciteit
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van het Land. Hij stelt in dit verband de vraag of de wetgevingscapaciteit van het Land niet
onnodig dubbel wordt belast op het moment van de opstelling en inwerkingtreding van Boek 2
BWA. De overwegingen die aan het standpunt dezerzijds ten grondslag liggen om de invoering

van de regeling betreffende de VBA niet uit te stellen tot en samen te laten vallen met de
invoering van Bock 2 BWA zijn uiteengezet in de voornoenmde aanbiedingsbrief betreffende
de ontwerp-landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In aanvulling op
deze brief, kan worden meegedeeld dat geen sprake is van dubbele belasting van de

wetgevingscapaciteit van het Land. De werkzaamheden die zijn verricht met het oog op de
introductie van de VBA in het Arubaanse rechtstelsel behoeven bij de invoering van Boek 2
BWA immers niet opnieuw te worden uitgevoerd. Het ontwerp inzake de VBA kan nagenoeg
geheel worden geIncorporeerd in een Boek 2 BWA, zij het dat sommige delen moeten worden
overgeplaatst naar een algemeen deel en sommige delen wellicht naar een ook voor andere
rechtsvormen geldende titel. Ter zake van die onderdelen kan na invoering van de VBA reeds
ervaring worden opgedaan in de praktijk, hetgeen het uiteindelijke ontwerp van Boek 2 BW
ten goede zal komen. De ondergetekende ziet in dit verband veeleer een voordeel van de
invoering van de onderhavige landsverordening, vooruitlopend op de invoering van Boek 2
BWA, in die zin dat het bijdraagt aan spreiding van de inzet van wetgevingscapaciteit die is
gemoeid met de voorbereiding en inwerkingtreding van Boek 2 BWA.

De minister

."n

Justitie,

z
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