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Uw kenmerk: LV-11/0010 uw brief: 1-4-2011  Ons kenmerk: RvA 69-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening houdende wijziging    

van het Wetboek van Koophandel van Aruba 

(AB 1990 no. GT 50), de Landsverordening  

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

(AB 2008 no. 62) en de Handelsregisterveror- 

dening (AB 1991 no. GT 15) (tussentijdse ver- 

hoging transparantie en integriteit kapitaalven- 

nootschappen) 

 

 

      Oranjestad, 25 mei 2011 

            Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening houdende wijziging van het Wetboek van Koophandel van Aruba (AB 

1990 no. GT 50), de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

(AB 2008 no. 62) en de Handelsregisterverordening (AB1991 no. GT 15) (tussentijdse 

verhoging transparantie en integriteit kapitaalvennootschappen), moge de Raad Uwe 

Excellentie het volgende berichten. 

 

 Ten aanzien van voorgesteld artikel II, onderdeel B, ten 2°, waar bepaald wordt 

dat ‘aan het lid wordt een lid toegevoegd’,  merkt de Raad op dat voornoemde zinsnede 

niet correct is en dient te luiden: aan het artikel wordt een lid toegevoegd.  

 

 Ten aanzien van voorgesteld artikel II, onderdeel E, ten 2°, waar bepaald wordt 

dat ‘aan het lid worden twee onderdelen toegevoegd’, te weten onderdelen c en d, merkt 

de Raad op dat genoemd lid reeds een onderdeel c heeft.  Gelet hierop adviseert de Raad 

de twee toe te voegen onderdelen ‘d en e’ te benoemen.  

  

 In artikel III, onderdeel D, van het ontwerp wordt de invordering van de 

verschuldigde bedragen door de Kamer van Koophandel zoals opgenomen in artikel 15, 

eerste lid, van de Handelsregisterverordening geregeld (AB 1991 no. GT 15). Gezien het 

semi-publiekrechtelijke karakter van de Kamer van Koophandel vraagt de Raad zich af 

waarom de invordering van de betreffende bedragen bij dwangbevel dient te geschieden 

en niet via de reguliere civielrechtelijke invorderingsbepalingen. 

De Raad wijst er op dat niet is voorzien in de aanmaning van degenen die nalatig zijn de 

verschuldigde bedragen te betalen. In het vigerende artikel 15, zesde lid, van de 

Handelsregisterverordening was hierin wel voorzien. De Raad acht het noodzakelijk dat 

degenen die nalatig zijn de verschuldigde bedragen te betalen een redelijke termijn wordt 

gegund om aan hun verplichtingen te voldoen. 
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De Raad acht het voorts onduidelijk, mede vanwege het feit dat de toelichting erover 

zwijgt, bij wie verzet dient te worden aangetekend zoals geregeld in het voorgestelde 

negende lid van artikel 15. De toelichting ware met een beschouwing terzake uit te 

breiden. 

 

 In voorgesteld artikel III, onderdeel F, wordt de nieuwe tekst van artikel 21 van de 

Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) aangegeven. In dit artikel wordt 

bepaald dat de secretaris van de Kamer van Koophandel en Nijverheid desgevraagd 

inzage verleent in de gedeponeerde jaarrekeningen en registers aan bij of krachtens 

landsverordening aangewezen instanties ter uitoefening van hun wettelijke taak. De Raad 

vraagt zich hierbij af aan welke instanties gedacht kan worden en of in hun bevoegdheid 

tot inzage reeds is voorzien dan wel de bevoegdheidstoedeling opgenomen dient te 

worden in nieuwe wetgeving. In de toelichting wordt hierop niet nader ingegaan. De 

Raad beveelt aan een passage hieromtrent in de toelichting op te nemen.  

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van het ontwerp en 

de memorie van toelichting aangegeven. 

 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling 

van het ontwerp en geeft u mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan 

te bieden, nadat aan het voorgaande aandacht zal zijn geschonken. 

  

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

_________________     ____________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 

 

 

 

 

 

 

 


