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LANDSVERORDENING van de 20ste december 2016 tot wijziging van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek (ontbinding rechtspersonen door de Kamer van Koophandel en 
Nijverheid) 
 

____________ 
 

In  naam  van  de  Koning! 
______ 

 
De  Gouverneur  van  Curaçao, 

 
In overweging genomen hebbende:  
 
dat het wenselijk is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek1 te wijzigen om de mogelijkheid van 
ontbinding van rechtspersonen door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te scheppen; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande 
landsverordening: 
 
Artikel I 
 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 
 
A Artikel 25 komt te luiden: 
 

Artikel 25 
 
1. Een in het handelsregister ingeschreven naamloze vennootschap, besloten vennootschap, 

coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, stichting of stichting particulier 
fonds, wordt door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Nijverheid 
ontbonden, indien de Kamer is gebleken dat ten minste één van de navolgende 
omstandigheden zich voordoet:  
a. gedurende ten minste een jaar staan geen bestuurders van de rechtspersoon in het 

register ingeschreven, terwijl ook geen opgaaf tot inschrijving is gedaan, dan wel er doet 
zich, indien er wel bestuurders staan ingeschreven, één van de navolgende 
omstandigheden voor:  
1°. alle bestuurders zijn overleden;  
2°. alle bestuurders zijn niet bereikbaar gebleken op het in het register vermelde adres 

van de rechtspersoon. 

                     
1 P.B. 2011, no. 66 
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 b. blijkens de administratie van de Kamer heeft de rechtspersoon gedurende ten minste een 

jaar niet voldaan aan de verplichting om het voor inschrijving in het handelsregister 
verschuldigde bedrag te voldoen. 

2. De Kamer maakt het voornemen tot ontbinding van de rechtspersoon, bedoeld in het eerste 
lid, bekend, met vermelding van de omstandigheden waarop het voornemen is gegrond.  

3. De bekendmaking van het voornemen vindt plaats door opname van de statutaire naam 
van de rechtspersoon op een lijst, aan te duiden als ontbindingslijst, die geplaatst wordt op 
de webpagina van de Kamer.  

4. Tevens doet de Kamer van de plaatsing van de ontbindingslijst mededeling in het blad 
waarin van Landswege de officiële berichten worden geplaatst en in een of meer hier te 
lande verschijnende dagbladen.  

5.  Na verloop van zes weken na de mededeling, bedoeld in het vierde lid, ontbindt de Kamer 
de rechtspersoon bij beschikking, tenzij voordien aan de Kamer is gebleken dat de 
omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, zich niet of niet meer voordoen. 

6. De beschikking tot ontbinding van de rechtspersoon wordt bekendgemaakt door opname 
daarvan in het handelsregister en door bekendmaking overeenkomstig het derde en vierde 
lid. 
 

B Na artikel 25 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd luidende: 
 

Artikel 25a 
 

1. Ten aanzien van een beschikking tot ontbinding van de rechtspersoon als bedoeld in artikel 
25, eerste lid, zijn de artikelen 55 en 75 van de Landsverordening administratieve 
rechtspraak2 niet van toepassing.  

2. Indien tegen een beschikking tot ontbinding beroep ingevolge de Landsverordening 
administratieve rechtspraak wordt ingesteld, schrijft de Kamer dat in het handelsregister in. 
De beslissing op het beroep wordt tevens ingeschreven. 

3. Indien de beslissing op beroep strekt tot vernietiging van de beschikking doet de Kamer 
daarvan een mededeling opnemen op de webpagina van de Kamer en doet zij daarvan 
mededeling in het blad waarin van Landswege de officiële berichten worden geplaatst en in 
een of meer hier te lande verschijnende dagbladen.  

4. Gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon na de beschikking tot ontbinding van de 
rechtspersoon had opgehouden te bestaan, is er een verlengingsgrond als bedoeld in artikel 
320 van Boek 3 ten aanzien van de verjaring van rechtsvorderingen van of tegen de 
rechtspersoon. 

 
Artikel 25b 

 
1. De Kamer kan in de beschikking tot ontbinding van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 25, 

eerste lid, een vereffenaar aanwijzen.  
2. De Kamer treedt op als vereffenaar van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon, 

indien geen vereffenaar is aangewezen als bedoeld in het eerste lid, noch als bedoeld in 
artikel 29, eerste lid.  

3. De Kamer die optreedt als vereffenaar, handelt dan overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 31, vijfde en zesde lid. Artikel 25, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op 
de mededeling, bedoeld in artikel 31, vijfde en zevende lid. 

4. De Kamer bewaart de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden 
rechtspersoon, voor zover deze onder haar berusten, gedurende tien jaren ten kantore van 
het handelsregister. 

                     
2 P.B. 2001, no. 80 

http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel19a/lid4
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel19a/lid4
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel19a/lid6
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2/artikel19a/lid6
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5. De Kamer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de beschikking tot ontbinding, de 
benoeming van een vereffenaar of de vereffening op grond van dit artikel. 
 
 

Artikel II 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking. 

 
 
 
Gegeven te Willemstad, 20 december 2016 

L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
 

De Minister van Justitie,  
      N.G. NAVARRO 
 
 
 

 Uitgegeven de 27ste december 2016 
 De Minister van Algemene Zaken, 

B.D. WHITEMAN 
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