
 

Definitie 

De Naamloze Vennootschap (N.V.) of Limited Company by Shares 

(Ltd), is een rechtspersoon met één of meer op naam gestelde 

aandelen. Een aandeelhouder neemt door middel van één of meer 

overdraagbare aandelen deel in het vermogen van de onderneming. 

 

Oprichting 

De N.V. wordt opgericht bij notariële akte; bij standaard modelakte, of 

door de Overheid als zij zelf (mede-) oprichter is. 

 

Rechtspersoonlijkheid 

De Naamloze Vennootschap is rechtspersoon: 

- nadat de akte van oprichting is gepasseerd bij de notaris 

- als de oprichting plaatsvindt met gebruikmaking van standaard 

modelakte A (zoals vastgesteld bij beschikking van de Minister 

van Handel,  Industrie en Toerisme) en legalisatie van de 

handtekening van de oprichter door de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken is geschied 

 

Organisatie 

- Aandeelhouders (algemene vergadering van aandeelhouders) 

- Raad van Commissarissen (gekozen door de algemene 

vergadering van aandeelhouders) 

- Algemeen en uitvoerend bestuur indien de oprichtingsakte dit 

toelaat en de N.V. geen Raad van Commissarissen heeft. 

- Bestuur / Directie (gekozen door de Algemene vergadering van 

Aandeelhouders) 

- Privé en zakelijk vermogen van de aandeelhouders zijn 

gescheiden, tenzij de statuten daar anders over bepalen 

 
Aansprakelijkheid 

Zolang de N.V. niet is ingeschreven in het Handelsregister conform 

de Handelsregisterwet, zijn behalve de vennootschap, de 

bestuurders, directeuren en of de commissarissen hoofdelijk 

aansprakelijk voor elke tijdens, hun bestuur verrichte rechts-  

 

 

 

 

handeling waardoor de vennootschap wordt verbonden.  

Niet aansprakelijk is hij, die bewijst: 

- dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten is  

- dat hij niet nalatig in zijn functie is geweest  

- dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de 

gevolgen daarvan af te wenden 

 

In de akte van oprichting kan worden vastgesteld dat houders van 

(bepaalde soort) aandelen op naam, persoonlijk aansprakelijk zijn 

voor bepaalde of alle schulden van de vennootschap. 

 

Beëindiging van de N.V. 

- door het verstrijken van de statutair bepaalde tijd 

- door een besluit tot ontbinding van de N.V. door de algemene 

vergadering van aandeelhouders en de daarna te volgen stappen 

- na faillissement / door een rechterlijke uitspraak na vordering tot 

ontbinding van het Openbaar Ministerie om wettelijk vastgestelde 

redenen 

 

Noot: Na haar ontbinding blijft de N.V. voortbestaan voor zover dit van 

belang is voor de vereffening. 

 

Voor de inschrijving zijn de volgende documenten vereist: 

✓ Een (1) recente (ongebruikte, schone en goedgelijkende 
kleuren) pasfoto en/of een door KKF vervaardigde foto. * 

✓ Een recent en origineel bewijs van het huidig woonadres van de 
aangever(s): * 
▪ Ingezetene(n): een bewijs van inschrijving uit het 

bevolkingsregister van Suriname (niet ouder dan 6 maanden); 
▪ Niet-ingezetene(n): een officieel bewijs van het huidig 

woonadres van het land van herkomst; 
✓ Een geldig en origineel legitimatiebewijs van de aangever(s): 

▪ Bezitters van de Surinaamse nationaliteit: identiteitskaart,  
rijbewijs, paspoort; 

▪ Bezitters van een andere nationaliteit: paspoort; 

 

 
 

 

✓ Leeftijd voor inschrijving is 21 jaar, of gehuwd zijn of handlichting 
hebben; 

✓ Documenten uit het buitenland moeten niet ouder zijn dan drie (3) 
maanden en vertaald in het Nederlands of Engels door een 
beëdigd tolk / vertaler. Deze documenten kunnen ook 
gelegaliseerde hoogwaardige kleuren kopieën zijn, die 100% 
gelijkenis vertonen. 

✓ Originele vergunning(en) bij vergunningplichtige aktiviteiten. 
✓ Originele documenten gerelateerd aan materiële goederen en/of 

vakbekwaamheid: 
▪ Vervoersbedrijf: nummerbewijs, rijbewijs, keuringsbewijs, 

verzekeringsbewijs, eventueel verklaring van geen bezwaar; 
▪ Vakbekwaamheid: diploma, certificaat; 

✓ Jaarbijdrage (maximaal SRD 100,00 per kalenderjaar). 
✓ Bij eventuele achterstallige jaarbijdrage, zal deze eerst voldaan 

moeten worden. 
✓ Administratiekosten bij elke inschrijving (SRD 50,-) en  mutatie 

(SRD 30,-). 
✓ originele gelegaliseerde aandelenoverdracht bij wijziging 

aandeelhouders bij aandelen op naam. 
✓ originele gelegaliseerde verklaring van degene die de aandelen 

overdraagt bij aandelen aan toonder. 
✓ originele (uittreksel van de) notulen van de 

aandeelhoudersvergadering getekend door de voorzitter van de 
vergadering en de secretaris of notulist bij bestuurswijziging(en). 

 
NB: * Deze documenten worden door de KKF in het dossier 
         opgeslagen 
- Inschrijving moet steeds persoonlijk geschieden door de 

directeur(en) en opgave van activiteiten geschiedt niet later dan 
een (1) week na aanvang. 

- De opgave kan tevens geschieden door een gemachtigde met 
een gelegaliseerde machtiging en ingevulde en afgetekende  
opgaafformulieren (E, T, V, N). 
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