
Zitting 1970-1971 - 1 1 174 
Aanpassing van de wetgeving in verband met de regeling 
van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 
Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 
Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot aanpassing van de wetgeving in verband met de 
regeling van de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 27 februari 1971. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-G'eneraal 

WIJ JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is in verband met de invoering van de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid andere wetten aan te passen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
Het Wetboek van Koophandel wordt gewijzigd als volgt: 
A. In artikel 311, tweede lid, onder 2°, en derde lid, onder 

2°, vervalt na de woorden „naamlooze vennootschappen" de 
komma en wordt toegevoegd: 
of besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 

B. In artikel 317, eerste lid, wordt in plaats van „aan eene 
reederij, waarin een boekhouder is aangesteld, aan eene ven-
nootschap onder eene firma of bij wijze van geldschieting, aan 
eene naamlooze vennootschap, vereeniging of stichting." ge-
lezen: 
aan een rederij, waarin een boekhouder is aangesteld, aan een 
vennootschap onder firma of bij wijze van geldschieting, aan 
een naamloze vennootschap, aan een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, aan een vereniging of stichting. 

C. In artikel 750, eerste lid, wordt in plaats van „aan eene 
vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, of 
aan eene naamlooze vennootschap, vereeniging, stichting of an-
dere rechtspersoon." gelezen: 
aan een vennootschap onder firma of commanditaire vennoot-
schap, of aan een naamloze vennootschap, een besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vereniging, een 
stichting of een andere rechtspersoon. 

Artikel II 
De Faillissementswet wordt gewijzigd als volgt: 
A. In artikel 2, zesde lid, wordt achter „naamlooze vennoot-

schappen," toegevoegd: 
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,. 

B. In artikel 106 wordt achter „naamlooze vennootschap," 
toegevoegd: 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,. 

C. In artikel 117 wordt achter „naamlooze vennootschap," 
toegevoegd: 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,. 

Artikel III 
In artikel 4, onder 7°, van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering vervalt na „naamlooze vennootschappen" de 
komma en wordt toegevoegd: 
en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,. 
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Artikel IV 
Het Wetboek van Strafrecht wordt gewijzigd als volgt: 
A. In artikel 194 wordt achter „naamloze vennootschap," 

toegevoegd: 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,. 

B. In artikel 342 wordt achter „naamloze vennootschap," 
toegevoegd: 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,. 

C. In artikel 343 wordt achter „naamloze vennootschap," 
toegevoegd: 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,. 

D. In artikel 347 wordt achter „naamloze vennootschap," 
toegevoegd: 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,. 

E. In artikel 442, onder 2°, wordt achter „naamloze ven-
nootschap," toegevoegd: 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,. 

Artikel V 
De Wet op de jaarrekening van ondernemingen wordt ge-

wijzigd als volgt: 
A. In artikel 1 wordt achter „de naamloze vennootschap," 

toegevoegd: 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,. 

B. In artikel 8, tweede lid, wordt „42a of 516" vervangen 
door: 42a, 516, 57s of 58c. 

C. De eerste volzin van artikel 16, tweede lid, wordt 
gelezen als volgt: 

Onze Minister van Economische Zaken kan een onderneming 
die verplicht is tot terbeschikkingstelling van een afschrift van 
haar balans met toelichting aan derden of tot nederlegging 
daarvan ten kantore van het handelsregister, op haar verzoek 
vergunning verlenen tot het achterwege laten van de afzonder-
iijke vermelding van de gegevens, bedoeld in het vorige lid, 
in de balans met toelichting of in het afschrift, indien deze 
afzonderlijke vermelding de onderneming wegens de beperkt-
heid van haar omvang en van het aantal der soorten goederen 
of diensten die zij levert, in de mededinging ernstig zou schaden. 

D. De eerste volzin van artikel 17, tweede lid, wordt 
gelezen als volgt: 

Onze Minister van Economische Zaken kan een onderneming 
die verplicht is tot terbeschikkingstelling van een afschrift van 
haar balans met toelichting aan derden of tot nederlegging 
daarvan ten kantore van het handelsregister, op haar verzoek 
vergunning verlenen tot het achterwege laten van de afzonder-
lijke vermelding van de gegevens, bedoeld in het vorige lid, 
in de balans met toelichting of in het afschrift, indien deze 
afzonderlijke vermelding de onderneming wegens de beperkt-
heid van haar omvang en van het aantal der soorten goederen 
of diensten die zij levert, in de mededinging ernstig zou 
schaden. 

E. In artikel 20, tweede lid, wordt achter „van een naam-
loze vennootschap" toegevoegd: 
en van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid. 

F. In artikel 20, vijfde lid, wordt achter „naamloze ven-
nootschap" toegevoegd: 
of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

G. De eerste volzin van artikel 28, tweede lid, wordt 
gelezen als volgt: 

Onze Minister van Economische Zaken kan een onderneming 
die verplicht is tot terbeschikkingstelling van een afschrift van 
haar winst- en verliesrekening met toelichting aan derden of 
tot nederlegging daarvan ten kantore van het handelsregister, 
op haar verzoek vergunning verlenen tot het achterwege laten 
van de afzonderlijke vermelding van de gegevens, bedoeld in 
het vorige lid, in de winst- en verliesrekening met toelichting 

of in het afschrift, indien deze afzonderlijke vermelding de 
onderneming, gezien de beperktheid van haar omvang en van 
het aantal der soorten goederen of diensten die zij levert, 
in de mededinging ernstig zou schaden. 

Artikel VI 
In artikel I, eerste lid, van de Duurverlengingswet wordt in 

plaats van „rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of 
naamloze vennootschap" gelezen: 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, naamloze vennoot-
schap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

Artikel Vil 
In artikel 24, vierde lid, van de Wet op de ondernemings-

raden wordt achter „naamloze vennootschap" toegevoegd: 
of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

Artikel VUI 
In artikel 30, derde lid, onder a, van de Wet op de Coöpera-

tieve Verenigingen 1925 wordt in plaats van „artikel 42a, 
laatste lid," gelezen: 
artikel 42a, eerste lid,. 

Artikel IX 
De Handelsregisterwet (Stb. 1954, 557) wordt gewijzigd als 

volgt: 
A. In artikel 8, eerste lid: 
a. wordt in de aanhef achter „naamloze vennootschap" 

toegevoegd: of aan een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid; 

b. vervalt de zinsnede: „4° de dagtekening van het nummer 
der Nederlandse Staatscourant, waarin de akte van oprichting 
is openbaar gemaakt;"; 

c. wordt onder 5° „naamloze vennootschap" vervangen 
door: vennootschap; 

d. worden de zinsneden 5° en 6° vernummerd tot 4° en 5°. 
B. Het tweede lid van artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
2. Bij de opgaaf wordt overgelegd een authentiek afschrift 

van de akte van oprichting. Van een overeenkomst als be-
doeld in het eerste lid van artikel 40a van het Wetboek van 
Koophandel wordt een authentiek afschrift gehecht aan het 
afschrift van de akte van oprichting, tenzij die overeenkomst 
in haar geheel in de akte van oprichting is opgenomen. 

C. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 9. 1. Behoort de onderneming aan een coöperatieve 

vereniging, dan wordt opgegeven al hetgeen in het eerste lid 
van het voorgaande artikel, onder 1° tot en met 4°, betref-
fende de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid is voorgeschreven. Voorts 
wordt opgegeven wat in de statuten ten aanzien van de aan-
sprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der vereniging 
is bepaald, alsmede de dagtekening van het nummer der 
Nederlandse Staatscourant waarin de akte van oprichting is 
openbaar gemaakt. 

2. Bij de opgaaf wordt overgelegd het nummer van de 
Nederlandse Staatscourant, waarin de akte van oprichting is 
openbaar gemaakt, dan wel een authentiek afschrift van die 
akte. 

D. Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
Artikel 10. Behoort de onderneming aan een vereniging, 

erkend ingevolge de wet van 22 april 1855 (Stb. 32), tot 
regeling en beperking der uitoefening van het recht van ver-
eniging en vergadering, dan wordt opgegeven al hetgeen in 
het eerste lid van artikel 8, onder 1° tot en met 4°, betref-
fende de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid is voorgeschreven, alsmede de 
dagtekening van het nummer der Nederlandse Staatscourant 
waarin de statuten zijn openbaar gemaakt. Het tweede lid van 
artikel 9 vindt met betrekking tot de statuten overeenkomstige 
toepassing. 
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E. Artikel 11, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Behoort de onderneming aan een wederkerige verzeke-

rings- of waarborgmaatschappij, dan wordt opgegeven al het-
geen in artikel 8, eerste lid, onder 1°, 2°, 3° en 4°, betrcf-
fende de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid is voorgeschreven en boven-
dien de woordelijke inhoud van overeenkomst, statuten of 
reglement. 

F. Artikel 19, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Heeft de akte van oprichting van een naamloze vennoot-

schap of van een besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakel ijkheid wijziging ondergaan, dan is het tweede lid van 
artikel 8 van overeenkomstige toepassing. Hebben de statuten 
van een vereniging waarop de artikelen 9 of 10 van toepassing 
zijn wijziging ondergaan, dan wordt opgegeven de dagtekening 
van het nummer der Nederlandse Staatscourant, waarin die 
wijziging is openbaar gemaakt; het tweede lid van artikel 9 
is van overeenkomstige toepassing. Is de duur van een der 
hiervóór genoemde lichamen ingevolge artikel 1 der Duur-
verlengingswet bij ministerieel besluit verlengd, dan wordt op-
gegeven de dagtekening van het nummer der Nederlandse 
Staatscourant, waarin die verlenging is openbaar gemaakt; het 
tweede lid van artikel 9 is in deze gevallen van overeenkom-
stige toepassing. 

G. Indien het met Onze Boodschap van 4 november 1969 
bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende ontwerp 
van wet inzake de aanpassing van de Nederlandse wetgeving 
aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 9 maart 1968 inzake het vennootschapsrecht 
kracht van wet verkrijgt, wordt in artikel 19, derde lid, achter 
de woorden „naamloze vennootschap" toegevoegd: 
of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

H. Indien het met Onze Boodschap van 4 november 1969 
bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende ontwerp 
van wet inzake de aanpassing van de Nederlandse wetgeving 
aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 9 maart 1968 inzake het vennootschapsrecht 
kracht van wet verkrijgt, wordt in artikel 30a in plaats van 
„geldende voor commanditaire vennootschappen op aandelen 
of voor naamloze vennootschappen," gelezen: 
geldende voor commanditaire vennootschappen op aandelen, 
voor naamloze vennootschappen of voor besloten vennoot-
schappen met beperkte aansprakelijkheid,. 

I. Artikel 31, eerste lid, komt te luiden: 
1. Op een feit dat door inschrijving of nederlegging moet 

worden bekend gemaakt, kan jegens derden die daarvan on-
kundig zijn geen beroep worden gedaan zolang ds inschrijving 
of nederlegging en, indien het een commanditaire vennoot-
schap op aandelen, een naamloze vennootschap of een be-
sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid betreft, 
de bij artikel 30<7 voorgeschreven mededeling niet hebben 
plaats gevonden. 

Artikel X 
De Handelsnaamwet wordt gewijzigd als volgt: 
A. Artikel 4, eerste lid, wordt gelezen: 
(1) Het is verboden een handelsnaam te voeren, die in 

strijd met de waarheid aanduidt, dat de onderneming zou toe-
behoren aan een of meer personen, handelende als een ven-
nootschap onder firma of als een vennootschap en comman-
dite, of wel aan een rechtspersoon. 

B. In artikel 4. tweede lid, wordt in plaats van „aan een 
naamloze vennootschap of aan een vereniging," gelezen: 
aan een naamloze vennootschap, aan een besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid of aan een vereniging,. 

Artikel XI 
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469) 

wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 2, eerste lid, letter a, en artikel 28, tweede 
lid, wordt „naamloze vennootschappen" vervangen door: 
naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid. 

B. In artikel 2, zesde lid, artikel 15, eerste lid, en artikel 31, 
derde lid, letter b, wordt „naamloze vennootschap" telkens 
vervangen door: 
naamloze vennootschap of besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid. 

C. In artikel 13, tweede lid, wordt „door een naamloze 
vennootschap of door een fonds voor gemene rekening" ver-
vangen door: 
door een naamloze vennootschap, een besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid of een fonds voor ge-
mene rekening. 

D. Aan artikel 30, derde lid, wordt toegevoegd: 
Het bepaalde in de vorige volzin blijft van toepassing in-
geval één of beide van de aldaar bedoelde naamloze vennoot-
schappen wordt omgezet in een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. 

Artikel XII 
De Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 519) wordt 

als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 18, eerste lid, wordt „een naamloze vennoot-

schap" vervangen door: 
een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. 

Voorts wordt „de naamloze vennootschap" vervangen door: 
de vennootschap. 

B. In artikel 18, tweede lid, wordt „andere naamloze ven-
nootschappen" vervangen door: 
andere naamloze vennootschappen of besloten vennootschap-
pen met beperkte aansprakelijkheid. 

Voorts wordt „de opgerichte naamloze vennootschap" ver-
vangen door: de opgerichte vennootschap. 

C. In artikel 44b en artikel 68 wordt „naamloze vennoot-
schap" vervangen door: 
naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

Artikel XIII 
De Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) wordt als 

volgt gewijzigd: 
A. In artikel 2, derde lid, letter c, wordt „een binnen het 

Rijk gevestigde naamloze vennootschap of ander lichaam in 
de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 
301)" vervangen door: 
een binnen het Rijk gevestigd lichaam in de zin van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301). 

B. Artikel 3, eerste lid, letter i, wordt vervangen door: 
i. de commissaris van een lichaam in de zin van de Alge-

mene wet inzake rijksbelastingen. 
C. Artikel 7, 1°, letter f', wordt vervangen door: 
/. : het lichaam;. 

Artikel XIV 
In artikel 24 van de Wet op de vermogensbelasting 1964 

(Stb. 520) wordt „naamloze vennootschap" vervangen door: 
naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 

Artikel XV 
In artikel 1, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 

1965 (Stb. 621) wordt „naamloze vennootschappen" vervan-
gen door: 
naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid. 
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Artikel XVI 
In artikel 15, eerste lid, onder h, van de Wet op belastingen 

van Rechtsverkeer (Stb. 1970, 611) wordt in plaats van 
„naamloze vennootschappen" gelezen: 
naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid. 

Artikel XVII 
De Natuurschoonwet 1928 (Stb. 63) wordt gewijzigd als 

volgt: 
A. In de aanhef van het eerste lid van artikel Ibis wordt 

achter „naamloze vennootschap" toegevoegd: 
of van een besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid. 

B. In artikel Ibis, eerste lid, onder 1, wordt achter „naam-
loze vennootschap" toegevoegd: 
of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

C. In artikel 9bis wordt in plaats van „naamloze vennoot-
schappen of andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen" 
gelezen: 
rechtspersonen 

D. In artikel 9ter, eerste lid, wordt in plaats van „naam-
looze vennootschappen of andere rechtspersoonlijkheid bezit-
tende lichamen" gelezen: 
rechtspersonen 

E. In artikel 9quater wordt in plaats van „de naamlooze 
vennootschap of het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam" 
gelezen: 
de rechtspersoon 

Artikel XVIII 
Artikel 12, zesde lid, van de Wet Openbare Vervoermiddelen 

wordt gelezen als volgt: 
Indien de overtreder een rechtspersoon is, wordt de straf-

vervolging ingesteld en de in dit artikel bedoelde straffen uit-
gesproken tegen de leden van het bestuur. 

Artikel XIX 
Artikel 2öter van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. 

no. 7) wordt gelezen als volgt: 
Artikel 20ter. Indien een feit, strafbaar gesteld bij of 

krachtens de bepalingen van deze wet, is gepleegd door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld 
en de straf uitgesproken tegen de leden van het bestuur. 

Artikel XX 
Artikel 62 van de Schepenwet wordt gelezen als volgt: 
Artikel 62. Indien de eigendom van een schip behoort aan 

een rechtspersoon, worden voor toepassing van de artikelen 53 
en 55 als eigenaren aangemerkt alle leden van het bestuur, die 
het strafbare feit hebben gepleegd. 

Artikel XXI 
Artikel 52 van de Pandhuiswet (Stb. 1910, 321) wordt ge-

lezen als volgt: 
Artikel 52. Indien een bank van lening wordt gehouden 

door of vanwege een vennootschap onder firma of een rechts-
pcrsoon, is, behoudens het bepaalde in artikel 51 van het Wet-
bock van Strafrecht, voor overtredingen bedoeld in de artikelen 
48, 49, 50 en 51 aansprakelijk hij, aan wie het houden van de 
bank is opgedragen of die aan het houden daarvan deelneemt 
en, bij gebreke van zodanige personen, ieder der beherende ven-
noten of der bestuurders. 

Artikel XXII 
Artikel 8, derde lid, van de Wet van 15 december 1917, 

Stb. 703, houdende voorschriften omtrent aanleg en instand-
houding van spoorwegen waarop uitsluitend met beperkte 
snelheid wordt vervoerd, op wegen niet onder beheer van het 
Rijk, wordt gelezen als volgt: 

3. Indien de overtreder een rechtspersoon is, wordt de 
strafvervolging ingesteld en worden de in de twee voorgaande 
leden bedoelde straffen uitgesproken tegen de leden van het 
bestuur. 

Artikel XXIII 
Artikel 13, eerste lid, van de Vuurwapenwet 1919 wordt 

gelezen als volgt: 
1. Indien een feit, bij deze wet strafbaar gesteld, wordt 

begaan door of vanwege een rechtspersoon, wordt de strafver-
volging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van 
het bestuur. 

Artikel XXIV 
In artikel 90, eerste lid, van de Arbeidswet (Stb. 1919, 624) 

wordt achter „naamloze vennootschappen" toegevoegd: 
of besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 

Artikel XXV 
De Wet op het Levensverzekeringbedrijf (Stb. 1922, 716) 

wordt gewijzigd als volgt: 
A. In artikel 9, eerste lid, wordt in plaats van „door naam-

looze vennootschappen en onderlinge maatschappijen," gelezen: 
door naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid en onderlinge maatschappijen,. 

B. In artikel 9, tweede lid, wordt in plaats van „De naam-
looze vennootschappen en onderlinge maatschappijen," gelezen: 

De naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid en onderlinge maatschappijen,. 

C. In artikel 15, eerste lid, wordt in plaats van „naamlooze 
vennootschappen" gelezen: 
naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid. 

D. In artikel 15, tweede lid, wordt in plaats van „naam-
looze vennootschappen en onderlinge maatschappijen" gelezen: 
naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met be-
perkte aansprakelijkheid en onderlinge maatschappijen. 

E. In artikel 16 wordt in plaats van „Naamlooze vennoot-
schappen en onderlinge maatschappijen" gelezen: 

Naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid en onderlinge maatschappijen. 

F. Artikel 17, onder 2°, wordt gelezen: 
2°. voor zover een naamloze vennootschap of besloten ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid betreft, het bewijs, 
dat op de akte of een ontwerp daarvan de bij het Wetboek van 
Koophandel bedoelde ministeriële verklaring van geen bezwaar 
is verkregen en tenminste tien ten honderd op elk geplaatst 
aandeel is gestort;. 

G. Artikel 17, onder 3°, wordt gelezen: 
3°. voor zover een onderlinge maatschappij betreft, het 

bewijs, dat de akte is openbaar gemaakt in de Nederlandse 
Staatscourant;. 

H. Artikel 68, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Indien het feit wordt begaan door of vanwege een rechts-

persoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitge-
sproken tegen de bestuurders en commissarissen. 

Artikel XXVI 
Artikel 2, derde lid, van de Wet van 28 juli 1924, Stb. 

375, houdende regeling omtrent het dragen der kosten van 
openbare verpachtingen en het uitloven van premiën bij open-
bare verkoopingen en verpachtingen, wordt gelezen als volgt: 

Indien het feit wordt begaan door of vanwege een rechtsper-
soon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgespro-
ken tegen de leden van het bestuur. 

Artikel XXVU 
Artikel 4, derde lid, van de Wet van 1 november 1924, Stb. 

498, houdende wettelijke maatregelen tegen aantasting van 
metalen voorwerpen in den bodem door zwerfstromen, afkom-
stig van de spoorstaven van electrische spoor- en tramwegen, 
wordt gelezen als volgt: 
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3. Indien de overtreder een rechtspersoon is, wordt de 
strafvervolging ingesteld en worden de straffen uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

Artikel XXVIII 
Artikel 23, tweede lid, van de Bioscoopwet wordt gelezen 

als volgt: 
2. Indien de overtreding wordt begaan door of vanwege een 

rechtspersoon wordt de strafvervolging ingesteld en worden de 
straffen uitgesproken tegen de leden van het bestuur. 

Artikel XXIX 
Artikel 9 van de Wet op sera en vaccins (Stb. 1927, 91) 

wordt gelezen als volgt: 
Artikel 9. Indien een feit, bij artikel 8 strafbaar gesteld, 

wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden 
van het bestuur. 

Artikel XXX 
De eerste volzin van artikel 12 van de Opiumwet wordt ge-

lezen als volgt: 
Indien een feit, bij deze wet strafbaar gesteld, wordt gepleegd 

door of vanwege een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van het be-
stuur. 

Artikel XXXI 
Artikel 58, eerste lid, onder 1°, van de Arbeidsbemiddelings-

wet (Stb. 1930, 433) wordt gelezen als volgt: 
1°. hij, die arbeidsbemiddeling zonder winstoogmerk uit-

oefent zonder vergunning van Onze Minister en hij, die als lid 
van het bestuur van een rechtspersoon er aan medewerkt of 
toelaat, dat de rechtspersoon arbeidsbemiddeling zonder winst-
oogmerk uitoefent zonder vergunning van Onze Minister;. 

Artikel XXXII 
De laatste volzin van het tweede lid van artikel 18 van de 

Wet op de Zeevaartdiploma's (Stb. 1935, 456) wordt gelezen 
als volgt: 
Wordt het beheer gevoerd door een rechtspersoon, dan wor-
den voor de toepassing van dit artikel de leden van het bestuur 
als eigenaren aangemerkt. 

Artikel XXXIII 
De laatste volzin van het tweede lid van artikel 14 van de 

Wet op de Zeevischvaartdiploma's (Stb. 1935, 455) wordt ge-
lezen als volgt: 
Wordt het beheer gevoerd door een rechtspersoon, dan wor-
den voor de toepassing van dit artikel de leden van het bestuur 
als eigenaren aangemerkt. 

Artikel XXXIV 
Artikel 41 van de Wegenverkeerswet wordt gelezen als volgt: 
Artikel 41. Indien de eigenaar of houder van een motor-

rijtuig is een rechtspersoon, worden in de gevallen waarin 
wegens overtreding straf wordt bedreigd tegen eigenaren of 
houders van motorrijtuigen in deze wet of in de in artikel 2 
bedoelde algemene maatregel van bestuur, de leden van het 
bestuur als eigenaren of houders van het motorrijtuig aange-
merkt. 

Artikel XXXV 
Artikel 19 van de Electriciteitswet wordt gelezen als volgt: 
Artikel 19. Indien een feit, bij of krachtens deze wet straf-

baar gesteld, wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, 
wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

Artikel XXXVI 
Artikel 3, derde lid, van de Rijtijdenwet (Stb. 1936, 802) 

wordt gelezen als volgt: 
3. Het in het eerste en het tweede lid ten aanzien van de 

werkgever bepaalde, geldt ten aanzien van de leden van het 
bestuur, indien de werkgever een rechtspersoon is. 

Artikel XXXVII 
Artikel 9, derde lid, van het Besluit van 17 juli 1944, Stb. 

E 51, houdende regelen betreffende de arbeidsbemiddeling, en 
de scholing, herscholing en omscholing, wordt gelezen als volgt: 

3. Indien een bij dit besluit strafbaar gesteld feit wordt be-
gaan door of vanwege een rechtspersoon, wordt de strafvervol-
ging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van het 
bestuur. 

Artikel XXXVIII 
Artikel 5, eerste lid, van de Wet tot wering van ongewenste 

handwapenen wordt gelezen als volgt: 
1. Indien een feit, bij het vorige artikel strafbaar gesteld, 

wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden 
van het bestuur. 

Artikel XXXIX 
De Wet op Stichtingen wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 19, eerste lid, wordt in plaats van „in een 

naamloze vennootschap of vereniging." gelezen: 
in een naamloze vennootschap, besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid of vereniging. 

B. In artikel 19, tweede lid, wordt achter „naamloze ven-
nootschap" toegevoegd: 
of in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid. 

C. Artikel 19, vijfde lid, wordt gelezen: 
5. Een omzetting krachtens een der voorafgaande drie 

leden van dit artikel doet de activa en de passiva van de stich-
ting op onderscheidenlijk de naamloze vennootschap, de be-
sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de ver-
eniging overgaan. In geval van een beperkte omzetting als 
bedoeld in het tweede lid gaan de activa van de stichting, 
welke in de in dat lid bedoelde akte voor overgang op de 
naamloze vennootschap of de besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid zijn aangewezen, op de naamloze 
vennootschap onderscheidenlijk de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid over en zijn voor de passiva van 
de stichting ten tijde van de omzetting de stichting en de naam-
loze vennootschap onderscheidenlijk de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid hoofdelijk verbonden. 

D. In artikel 20 wordt in plaats van „in een naamloze ven-
nootschap of vereniging" gelezen: 
in een naamloze vennootschap, besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid of vereniging. 

E. In nrtikel 23, eerste lid, wordt in plaats van „in een 
naamloze vennootschap of vereniging," gelezen: 
in een naamloze vennootschap, besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid of vereniging,. 

Artikel XL 
De Wet op het schadeverzekeringsbedrijf wordt gewijzigd 

als volgt: 
A. In artikel 9, eerste lid, wordt achter „naamloze ven-

nootschappen" toegevoegd: 
, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 

B. In artikel 12, eerste lid, wordt achter „Een naamloze 
vennootschap" toegevoegd: 
. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 
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Artikel XLI 

In artikel 4, eerste lid, van de Wet op de kansspelen wordt 
in plaats van „aan een naamloze vennootschap, een coópera-
tieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of 
een stichting" gelezen: 
aan een rechtspersoon. 

Artikel XLII 
Het opschrift boven artikel B 3 van de Algemene burgerlijke 

pensioenwet wordt gelezen als volgt: 
Personeel naamloze vennootschappen, besloten vennoot-

schappen met beperkte aansprakelijkheid, verenigingen en 
stichtingen. 

Artikel XLIII 
1. Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen 

tijdstip. 
2. Deze wet kan worden aangehaald als: Aanpassingswet 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, 
colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 


