
Statuten van de Vereniging 
 
 
Orde van Advocaten 
Naam, zetel en duur 
 
Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam, “Orde van Advocaten Curaçao” 
In het verkeer met het buitenland zal zij zich in het Engels aanduiden als ,, Curaçao Bar 
Association” en in het Spaans als ,, Colegio de Abogados de Curaçao”. 
2. De vereneging is gevestigd te Willemstad op Curaçao. Haar werkterrein strekt zich uit 
over de gehele Nederlandse Antillen. 
3. de verenigingsjaar vangt aan op de dag van de oprichting en eindigt op 31 december 
daaropvolgend. 
 
 
Doelstellingen en middelen. 
 
Artikel 2. 
De vereniging stelt zich ten doel de rechtsbedeling en de rechtszekerheid in de 
Nederlandse Antillen te bevorderen. 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 

- Het verlenen van steun en voorlichting aan degenen die de rechtspraktijk 
beoefenen of willen beoefenen. 

- Het doen van publikaties 
- De bevordering van de ethiek en de rechtswetenschap onder haar leden 
- De behartiging der belangen van haar leden bij alle daartoe aangewezen instanties 
- De bevordering van de broederschap onder haar leden 
- Het samenwerken met andere organisaties die gelijksoortige doelstellingen 

nastreven 
En in het algemeen door alle haar ten dienste staande wettige middelen, die mede ten 
doel kunnen hebben het behoorlijk functioneren van de vereniging te waarborgen. 
 
 

Het Lid Maatschap 
 
Artikel 3 

1. De vereneging bestaat ui: 
- gewone leden 
- geassocieerde leden 
-  buitengewone leden 
- ere-leden 
2. De algemene ledenvergadering beslist, op de wijze als voorgeschreven in het 

huishoudelijk regelment van de vereniging over de toelating als lid. Aan de 
toelating kunnen voorwaarden worden verbonden. 



3. Als gewone leden kunnen worden toegelaten zij die als advocaat bij het Hof van 
Justitie van de Nederlandse Antillen zijn ingeschreven, het vrije beroep van 
advocaat uitoefenen en op Curaçao woonachtig zijn en die overeenkomstig de 
voorschriften van het huishoudelijk reglement als gewoon lid zijn geaccepteerd. 
Gewone leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergaderingen zolang zij 
aan hun financiele verplichtingen zoals bij huishoudelijk regelment vastgesteld 
jegens de vereniging hebben voldaan en te dier zake namens het bestuur van de 
vereniging niet in gebreke zijn gesteld. 

4. Als geassocieerde leden worden toegelaten zij die niet op Curaçao wonen doch 
overigens voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap en in de 
Nederlandse Antillen woonachtig zijn. Zij hebben geen stemrecht doch kunnen te 
allen tijde worden gehoord. Zij hebben als toehouder vrije toegang tot de 
algemene ledenvergaderingen. 

5. Als buitengewoon lid kunnen worden toegelaten zij die bij de rechtspraktijk 
betrokken zijn, doch niet aan de vereisten voldoen voor het lidmaatschap als 
gewoon lid of geassocieerd lid. Zij hebben geen stemrecht doch kunnen te allen 
tijde worden gehoord en hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen. Als 
ereleden worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen 
die wegens hun verdiensten voor het doel dat de vereniging zich stelt, als zodanig 
door de algemene ledenvergaderingzijn geaccepteerd. Zij hebben geen stemrecht 
doch kunnen te allen tijde worden gehoord en hebben toegang tot de algemene 
ledenvergaderingen. Indien een lid geschorst is heeft hij voor de duur van zijn 
schorsing geen stemrecht en wordt hij tot de algemene ledenvergaderingen of de 
vergadering van enig orgaan van de vereniging niet toegelaten. 

 
 
Artikel 4 
Het lidmaatschap eindigt door: 

a. Het lid meer voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap 
b. Opzegging aan het bestuur per aangetekend schrijven met in achtneming van een 

opzeggingstermijn van dertig dagen 
c. Door royement na een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, 

overeenkomstig de voorschriften van het huishoudelijke regelment. 
 
Artikel 5 
De overige rechten en verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt worden 
geregeld in het huishoudelijk regelment. 
 
Artikel 6 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden, contibuties en bijzondere 
heffingen door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld en voorts uit giften, 
legaten, subsidies en andere wettig verkregen middelen als de opbrengsten uit aktiviteiten 
van de vereniging of renten en andere inkomsten uit de belegging van gemiddelen van de 
vereniging. Het bestuur van de vereniging zal evenwel geen aktiviteiten kunnen 
organiseren namens de vereniging, met het doel daaruit inkomsten te verkrijgen voor de 
vereniging, noch de geldmiddelen van de vereniging kunnen beleggen, zonder 



voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering die aan deze goedkeuring 
voorwaarden kan verbinden. 
Het bestuur kan uit de geldmiddelen van de vereniging geen vermogen afzonderen dat 
niet onder rechtsstreeks zeggenschap van de algemene ledenvergadering der vereniging 
valt. 
 
 
Het Bestuur 
 
Artikel 7 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de deken en het dagelijks bestuur. De deken is 
voorzitter van het bestuur. De algemene ledenvergadering roept die organen in het leven 
die zij voor het bestuur van de vereniging en het nastreven van haar doeleinden wenselijk 
acht stelt voor ieder orgaan een regelment vast. 
 
 
Artikel 8 
De deken van de vereniging wordt voor een periode van twee jaar gekozen door de 
algemene ledenvergadering met volstrekte meerderheid van stemmen. De deken dient om 
te kunnen worden verkozen gewoon lid te zijn van de vereniging, de dertig-jarige leeftijd 
te hebben bereikt en tenminste drie jaar als advocaat in de Nederlandse Antillen de 
rechtspraktijk te hebben uitgeoefend. De deken vertegenwoordigt met machtiging van het 
dagelijks bestuur de vereniging in en buiten rechte. Bij ontstentenis van de deken treedt 
de vice- voorzitter in zijn plaats. 
 
Artikel 9 
De algemene ledenvergadering kiest voor ieder verenigingsjaar een vice- voorzitter, een 
secretaries en een penningmeester die tezamen het dagelijks bestuur vormen. De leden 
van het dagelijks bestuur worden gekozen met volstrekte meerderheid van stemmen. 
Voor bestuursfunkties komen slechts in aanmerking meerderjarige gewone leden. 
 
Artikel 10 
Een afgetreden lid van de het bestuur van de vereniging blijft in funktie totdat in zijn 
vervangening is voorzien. Na het afstaan van een vakature in het dagelijks bestuur wordt 
op voordracht van de deken binnen een maand daarin voorzien door de algemene 
ledenvergadering. Tussentijds gekozen leden van het dagelijks bestuur tredenm tegelijk 
met de andere bestuursleden af. 
 
Artikel 11 
Kandidaten voor bestuursfunkties zijn zij die door het dagelijks bestuur worden 
voorgedragen en/of zij die door tenminste vijf gewone leden van de vereniging tenminste 
zes dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk zijn voorgedragen aan het 
dagelijks bestuur. 
 
Artikel 12 



Kandidaatstelling voor het bestuur, wijze van verkiezing, taak en bevoegheden van het 
bestuur, alsmede de wijze van vergaderen en de orde in die vergaderingen en in de 
algemene ledenvergaderingen worden nader geregeld in het huishoudelijk regelment. In 
het huishoudelijke regelment worden voorts geregeld op welke wijze de algemene 
ledenvergadering de deken en andere bestuursfunctionarissen uit hun functies ontslaat. 
 
 
Raad van Discipline   
Artikel 13 

1. De Raad van discipline bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangende leden. De 
drie leden en twee plaatsvervangende leden worden voor ieder verenigingsjaar 
door de algemene ledenvergaderingen gekozen op de wijze als bij het 
huishoudelijk regelment bepaald. Behalve gewone leden kunnen ook 
buitengewone leden lid zijn van de Raad van Discipline. 

2. De Raad van Discipline benoemt uit haar midden een voorzitter. 
3. Zodra hij daartoe aanleiding vindt wijs de voorzitter van de Raad van Discipline 

het plaatsvervangend lid aan dat ter vergadering van de Raad van Discipline een 
lid zal vervangen. Hij stelt hiervan de betrokken leden en het dagelijks bestuur in 
kennis. 

4. Bevoegheden en werkwijze van de Raad van Discipline worden in het 
huishoudelijk regelment nader uitgewerkt. 

 
Artikel 14 
Geen andere disciplinaire maatregeln kunnen aan de leden worden opgelegd dan die 
welke onder de title Discipline Maatregelen in het huishoudelijk regelment zijn 
omschreven. 
 
Artikel 15 
De Raad van Discipline vergadert zo dikwijls als aan haar klachten worden voorgelegd. 
 
Artikel 16 
Tegen de maatregelen die door de Raad van Discipline genomen zijn geen voorzieningen 
mogelijk. 
 
Artikel 17 
Ieder lid verbindt zich door toetreding tot de vereniging om geen geschil met andere 
leden voor de burgenlijke rechter te brengen dan nadat hij de bemiddeling van de deken 
heeft verzocht. 
 
Artikel 18 
Zo dikwijls als geschillen tussen de leden onderling aan hem zullen worden voorgelegd, 
benoemt de deken op verzoek van partijen een raad van arbitrage bestaande uit drie 
personen, tenzij partijen er de voorkeur aan geven dat de deken als enige arbiter het 
geschil beslecht. De uitspraken van de Raad van Arbitrage zijn bindend voor alle leden. 
 
 



Artikel 19 
De algemene ledenvergadering stelt vast een regelement voor arbitrage waaraan partijen 
en de arbiters zich zullen houden. 
 
Artikel 20 
In iedere verenigingsjaar worden tenminste twee algemene ;ledenvergaderingen 
gehouden: 

- a.Door de deken het dagelijks bestuur voor het lopende jaar worden geinstalleerd 
- De kascommissie verslag uitbrengen over bevind van zaken met betrekking tot 

haar controle en zal het afgetreden bestuur decharge worden verleend nadat zij 
rekening en verantwoording heeft afgelegd 

- De begroting worden goedgekeurd van inkomsten en uitgaven van de vereniging 
- b. In de maand oktober: 
- De verkiezingen van het dagelijks bestuur voor het komende verenigingsjaar 

plaatsvinden en om de twee jaar de verkiezing van de deken. 
- Een kascommissie worden benoemd voor de controle van de boeken van de 

vereniging. 
- Een tussentijds verslag worden aangeboden over het lopende verenigingsjaar  
- De benoeming plaatsvinden van de leden en plaatsvervangende leden voor de 

Raad van Discipline 
- De contributie voor het komend jaar worden vastgesteld. 

 
Artikel 21 
Algemene ledenvergadering zullen voorts door de deken worden bijeengeroepen zo 
dikwijls hij dit nodig acht of door het dagelijks bestuur daartoe wordt verzocht, dan wel 
op verzoek van tenminste vijf gewone leden van de vereniging, die hun wens daartoe 
schriftelijk aan de deken en aan het dagelijks bestuur ter kennis hebben gebracht onder 
opgave van de te behandelen agendapunten. 
Bij ontstentenis van de deken of indien hij aan een schriftelijk verzoek van het dagelijks 
bestuur of van de leden als in het vorig lid omschreven, niet binnen tien dagen nadat het 
verzoek werd gedaan, gevolg heeft gegeven, wordt de vergadering uitgeschreven door de 
vice- voorzitter en de secretaries. 
Indien de vice-voorzitter en de secretaris  niet binnen vijf dagen nadat de hiervoor 
genoemde termijn voor de deken, verstreken is een vergadering hebben uitgeschreven na 
daartoe een verzoek te hebben ontvangen van tenminste vijf leden op de wijze als 
hiervoor vastgesteld, dan hebben de verzoekers het recht zelf de algemene 
ledenvergadering bijeen te reopen en in het voorzitterschap daarvan te voorzien. 
 
Artikel 22 
De deken stelt vast dag, uur en plaats van de algemene vergadering en doet door de 
secretaris tenminste veertiendagen voor de algemene ledenvergadering de convocaties 
houdende tevens de agendapunten, uitgaan aan het adres der leden. 
De algemeneledenvergadering op het verzoek van het dagelijks bestuur of op het verzoek 
van vijf of meer gewone leden, zal niet later dan dertig dagen nadat het verzoek werd 
gedaan worden gehouden, tenzij de verzoekers met een later tijdstip instemmen.  
 



Artikel 23 
De deken, of bij diens afwezigheid, de vice- voorzitter leidt de vergaderingen en houdt 
zich daarbij aan de regelen van het huishoudelijk regelment. 
De deken of bij diens afwezigheid de vice- voorzitter kan indien bij de vergadering 
bijééngeroepen heeft en ten vergadering aanwezig is met instemming van de algemene 
ledenvergadering, een gewoon lid aanwijzen om de vergadering onder zijn toezicht te 
leiden. 
 
Artikel 24 
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft ieder gewoon een stem, indien hij niet is 
geschorst en niet door dagelijks bestuur in gebreke is gesteld wegens het niet voldoen  
Aan zijn financiele verplichtingen tegenover de vereniging. 
Ieder gewoon lid kan zich door een ander gewoon lid ter vergadering doen 
tegenwoordigen met een schriftelijke volmacht, waartoe ook een telegram of telexbericht 
kan dienen. 
Ieder lid kan Aldus ten hoogste vier dagen vertegenwoordigen. 
 
 
Artikel 25 
Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald worden besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, indien ter vergadering 
tenminste de helft van het aantal gewone leden der vereniging aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
Is niet de helft van het aantal gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd ter 
vergadering, dan schrijft de deken of het dagelijks bestuur een nieuwe vergadering uit, 
welke niet binnen zeven dagen kan worden gehouden. Op de Aldus bijeengeroepen 
vergadering worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldige 
uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige gewone leden. 
 
Artikel 26 
Betreft een voorstel dat ter stemming wordt gebracht de persoon van een lid, dan kan te 
allen tijde een aanwezig lid hoofdelijke stemming vragen. De stemming zal dan 
schriftelijk dienen te gescheiden en is geheim. 
 
Artikel 27 
Indien bij enige stemming op de algemene ledenvergadering de stemmen staken, dan 
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
 
Het Huishoudelijke Regelment. 
Artikel 28 
Door de algemene ledenvergaderingen zal een huishoudelijk reglement worden 
vastgesteld ter nadere uitwerking van deze statuten. Wijzigingen van het huishoudelijke 
reglement treden in werking dertig dagen nadat zij aan al de leden zijn bekend gemaakt. 
 
 



Statutenwijziging en Ontbinding 
Artikel 29 
Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen 
slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte 
geldige stemmen in een algemene ledenvergadering waarin ten minste ¾  van de 
stemgerechtigde leden is vertegenwoordigd. 
Indien in die algemene ledenvergadering het vereiste aantal leden niet is 
vertegenwoordigd, zal niet eerder dan 10 en niet later dan 30 dagen nadien een tweede 
algemene ledenvergadering worden gehouden, waarin een besluit tot statutenwijziging of 
ontbinding kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen opgeacht het aantal aanwezige leden. 
Op de algemene ledenvergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt tevens de 
wijze bepaald waarop de liquidatie zal plaatsvinden, zulks met inachtneming van artikel 
1680 van het Burgelijke Wetboek van de Nederlandse Antillen. 
 
Dus vastgesteld in de algemene ledenvergadering ge…. Op Curaçao op 11 juni 1977. 
 
Het Bestuur: 
Deken: mr. W.H. Zielinski 
Vice voorzitter: mr.J. Knoppel 
Secretaris: mr. A. Richardson 
Penningmeester: mr. R. Daantje  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  


