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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot vaststelling van titel 13 van Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening personenvennootschap).
______________
IN NAAM DER KONINGIN!
_______
De Waarnemende Gouverneur van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is, ter vervanging van de achtste titel van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek en
de tweede afdeling van de tweede titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel, titel
13 (Vennootschap) van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek vast te stellen;
dat het ontwerp aan de Staten van de Nederlandse Antillen is aangeboden op 19 juli 2010 en onder
verwijzing naar additioneel artikel IV bij de Staatsregeling van Curaçao, de behandeling is
voortgezet;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:

ARTIKEL I
Titel 13 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt vastgesteld:
Titel 13 Vennootschap
Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 800
1. Vennootschap is de overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening van
twee of meer personen, de vennoten, welke samenwerking is gericht op het behalen van
vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder
van de vennoten.
2. De vennoten moeten zich tegenover elkaar gedragen zoals een goed vennoot betaamt.
3. Tussen de vennootschap en een vennoot kan geen arbeidsovereenkomst bestaan.
____________
Zie voor schriftelijke gedachtenwisseling met Staten stukken Zitting 2010-3613
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ARTIKEL VI
Titel 8 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek vervalt.

ARTIKEL VII
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 192 komt te luiden:

Artikel 192
De in deze afdeling aan de reder opgelegde verplichtingen rusten, indien het schip toebehoort
aan meer personen, aan een openbare vennootschap dan wel aan een rechtspersoon, mede op
iedere mede-eigenaar, besturende vennoot of bestuurder.
2. Artikel 753, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. vorderingen uit hoofde van hulpverlening, met inbegrip van, indien van toepassing, een
vordering ter zake van een bijzondere vergoeding als bedoeld in artikel 14 van het op 28 april
1989 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake hulpverlening (Trb. 1990,
109) zoals nadien gewijzigd, of bijdrage in avarij-grosse;.
3. Artikel 755 wordt gewijzigd als volgt:
a. Het eerste en tweede lid, komen te luiden:
1. Onverminderd het in het tweede lid bepaalde, kan de aansprakelijkheid uit hoofde van
deze titel voor andere vorderingen dan die genoemd in artikel 756 die naar aanleiding van
éénzelfde voorval zijn ontstaan als volgt worden beperkt:
a. voor vorderingen die niet zijn vorderingen als bedoeld in artikel 752, eerste lid, onder d
of e, tot het bedrag bepaald op grond van artikel 6, eerste lid, van het op 19 november
1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid
voor maritieme vorderingen (Trb. 1980, 23) zoals gewijzigd door artikel 3 van het
Protocol van 1996, behoudens wijziging door de bijzondere amenderingsprocedure
voorzien in artikel 8 van het Protocol van 1996; en
b. voor vorderingen bedoeld in artikel 752, eerste lid, onder d of e (wrakkenfonds), tot het
bedrag bepaald op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, van het op 19
november 1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van
aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Trb. 1980, 23) zoals gewijzigd door
artikel 3 van het Protocol van 1996, behoudens wijziging door de bijzondere
amenderingsprocedure voorzien in artikel 8 van het Protocol van 1996.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan het bedrag worden vastgesteld
waartoe de aansprakelijkheid uit hoofde van deze titel kan worden beperkt voor schepen
die blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak zijn bestemd tot het vervoer van
personen en waarvan de tonnage niet groter is dan 300, waarbij dat bedrag voor
vorderingen bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het op 19 november
1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor
maritieme vorderingen (Trb. 1980, 23) zoals gewijzigd door het Protocol van 1996, op een
lager aantal rekeneenheden kan worden gesteld dan is bepaald in genoemd artikel 6, eerste
lid, aanhef en onderdeel b, onder 1.
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b. Het zevende lid komt te luiden:
7. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 756 wordt verstaan onder Protocol van
1996: het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het op 19
november 1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van
aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Trb. 1997, 300).
4. Artikel 756, eerste lid, komt te luiden:
1. Wat betreft vorderingen ontstaan naar aanleiding van éénzelfde voorval terzake van dood of
letsel van passagiers van een schip kan de reder zijn aansprakelijkheid beperken tot het bedrag
bepaald in artikel 7 van het op 19 november 1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag
inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Trb. 1980, 23) zoals
gewijzigd door artikel 4 van het Protocol van 1996, behoudens wijziging door de bijzondere
amenderingsprocedure voorzien in artikel 8 van het Protocol van 1996.
5. Artikel 1301 komt te luiden:

Artikel 1301
De in deze afdeling aan de eigenaar opgelegde verplichtingen rusten, indien het luchtvaartuig
toebehoort aan meer personen, aan een openbare vennootschap dan wel aan een rechtspersoon,
mede op iedere mede-eigenaar, besturende vennoot of bestuurder.

ARTIKEL VIII
De tweede afdeling van de tweede titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel
vervalt.

ARTIKEL IX
Het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 53, derde lid, wordt ‘de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap’
vervangen door: de openbare vennootschap, de stille vennootschap.
2. In artikel 349 wordt ‘beherende’ vervangen door: besturende.

ARTIKEL X
De Landsverordening op de Kamers van Koophandel en Nijverheid wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 3, eerste lid, wordt ‘als lid eener vennootschap onder eene firma, of als beheerende
vennoot eener vennootschap en commandite’ vervangen door: als vennoot van een openbare
vennootschap, niet zijnde commanditaire vennoot.

ARTIKEL XI
De Landsverordening van de 28ste april 1949, regelende de verplichting tot publicatie der
boekhoudkundige gegevens van bedrijven van openbaar nut wordt als volgt gewijzigd:

