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Algemeen 
Op 8 juni 1970 is bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

ingediend het ontwerp van wet tot regeling van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zitting 1969— 
1970 - 10 689). Wanneer dit wetsontwerp kracht van wet ver-
krijgt, zal een nieuwe rechtspersoonsvorm in het Nederlandse 
recht worden ingevoerd, hetgeen het noodzakelijk maakt de 
overige wetgeving daaraan aan te passen. In het onderhavige 
wetsontwerp wordt de wijziging van een aantal wetten voor-
gesteld, waarin bepalingen voorkomen welke een regeling geven 
met betrekking tot naamloze vennootschappen of daarmede 
verband houden. Aangezien de structuur en de inhoud van de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in be-
langrijke mate dezelfde zijn als die welke thans gelden voor de 
naamloze vennootschap, kon in de meeste gevallen worden vol-
staan met een aanpassing van de tekst van de betrokken be-
palingen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid. 

In bepalingen, waarin naast de naamloze vennootschap een 
groot aantal andere rechtspersonen apart wordt genoemd, is 
deze opsomming van rechtspersonen waar mogelijk vervangen 
door de algemene benaming „rechtspersoon" of ,,rechtsper-
sonen". Hierdoor worden de betreffende bepalingen beter lees-
baar, terwijl bovendien de nieuwe formulering beter aansluit 
bij Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. In dit verband 
kan worden verwezen naar de artikelen X (onder A), XVII 
(onder C t/m E), XVIII t/m XXV (onder H), XXVI t/m 
XXXVIII en XLI. 

Artikelen 
Artikel V 
De onderdelen A, B, E en F van dit artikel hebben slechts 

de strekking in de Wet op de jaarrekening van ondernemingen 
rekening te houden met de invoering van de besloten vennoot-
schap, en deze op gelijke wijze als de naamloze vennootschap 
te behandelen. Deze strekking hebben ook de onderdelen C, D 
en G, doch hier kan niet met een enkele inlassing worden 
volstaan. 

Aan de artikelen 16, 17 en 28 van de Wet op de jaarrekening 
van ondernemingen, waarop deze onderdelen betrekking heb-
ben, is tijdens de parlementaire behandeling bij amendement 
een bepaling toegevoegd die de bedoeling heeft kwetsbare 
ondernemingen de bevoegdheid te geven een verzoek in te 
dienen om ontheven te worden van de verplichting tot publi-
katie van bepaalde detailleringen uit de jaarrekening. Toen 
deze bepaling tot stand kwam, behoefde tot de groep van 
publicerende ondernemingen slechts te worden gerekend de 
naamloze vennootschap waarop artikel 42c W.v.K. — volgens 
de bestaande tekst — van toepassing is, alsmede de grote coöpe-
ratieve vereniging. Door de invoering van de regeling omtrent 
de besloten vennootschap volgens wetsontwerp 10 689 wordt 
deze groep uitgebreid tot in beginsel alle naamloze vennoot-
schappen en tot een aantal besloten vennootschappen. De 
naamloze vennootschappen worden in artikel 42c, eerste lid, 
W.v.K. (nieuw) alle verplicht tot nederlegging van hun vol-
ledige jaarrekening tenzij het tweede lid van dat artikel van 
toepassing is; de verplichting tot nederlegging van de volledige 
jaarrekening zal voorts gelden voor de besloten vennootschap-
pen waarop artikel 57H W.V.K. van toepassing zal zijn (de 

vennootschappen die het bank- of verzekeringsbedrijf uitoefe-
nen, of waarvan obligaties aan toonder in omloop zijn). Daar-
naast schrijft artikel 57v W.v.K. een beperkte publikatieplicht 
- nl. alleen met betrekking tot de balans met toelichting - voor 
ten aanzien van de besloten vennootschappen die een zekere 
omvang hebben bereikt. 

Met deze nieuwe situatie moet de tekst van de Wet op de 
jaarrekening van ondernemingen in overeenstemming worden 
gebracht. 

In het ontwerp is dit in de eerste plaats geschied door de 
uitdrukkelijke vermelding van bepaalde groepen naamloze ven-
nootschappen en coöperatieve verenigingen te vervangen door 
de algemene aanduiding van ondernemingen die verplicht zijn 
tot nederlegging van een afschrift van jaarrekeningstukken. 
Vervolgens worden deze stukken in de nieuwe tekst van de 
artikelen 16, 17 en 28 van de Wet op de jaarrekening van 
ondernemingen uitdrukkelijk genoemd: in de artikelen 16 en 17 
de balans met toelichting, in artikel 28 de winst- en verlies-
rekening met toelichting. Voor de artikelen 16 en 17 betekent 
dit dat deze bepalingen zowel betrekking hebben op het geval 
dat de balans met toelichting als afzonderlijk stuk wordt ge-
publiceerd (artikel 57v W.v.K.), als op het geval dat deze 
publikatie plaatsvindt als onderdeel van de publikatie van de 
gehele jaarrekening (artikel 42c W.v.K., artikel 57M W.v.K., 
artikel 30 Wet op de Coöperatieve Verenigingen 1925). 

In de derde plaats wordt thans bepaald dat de ontheffing 
van de verplichting tot detaillering kan worden gegeven zowel 
met betrekking tot — het onderdeel van — de jaarrekening zelf, 
als met betrekking tot het neder te leggen afschrift. Dit is van 
belang voor de vennootschappen met een besloten kring van 
aandeelhouders: indien de ontheffing alleen wordt verleend met 
betrekking tot het afschrift, brengt dit mede dat aan de aan-
declhouders zelf in de jaarrekening de detaillering der posten 
wèl moet worden gegeven; deze detaillering behoeft slechts 
niet aan derden te worden bekend gemaakt. 

In verband hiermede is in de tekst voorts rekening gehouden 
met de afschriften die van de jaarrekening volgens de artikelen 
42b en 57;/ W.v.K. moeten worden verstrekt; de eventueel 
verleende ontheffing heeft ook daarop betrekking. 

Tenslotte zijn enige redactionele veranderingen aangebracht. 
Zo is, voor een betere aansluiting aan de nieuwe tekst te ver-
krijgen, de zinsnede „ontheffing verlenen van de verplichting 
tot afzonderlijke vermelding" vervangen door: vergunning ver-
lenen tot het achterwege laten van de afzonderlijke vermelding. 
Voorts is, aan het slot der bepalingen, duidelijker tot uitdruk-
king gebracht dat een van de gronden voor toepassing is de 
beperktheid van de omvang der onderneming. 

Artikel VIII 
Ingevolge artikel 30, derde lid, onder a, van de Wet op de 

Coöperatieve Verenigingen 1925, zoals dit is komen te luiden 
na wijziging krachtens artikel 42 van de Wet op de jaarreke-
ning van ondernemingen is het bestuur van de coöperatieve 
vereniging waarvan de som der activa op de balans een totaal 
van tenminste drie miljoen gulden aanwijst, verplicht de balans, 
de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken, 
alvorens deze aan de ledenvergadering over te leggen, te doen 
onderzoeken door een deskundige, als bedoeld in artikel 42a, 
laatste lid, van het Wetboek van Koophandel. Krachtens arti-
kel II, onder C, van het wetsontwerp besloten vennootschap 
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(zitting 1969-1970 - 10 689) zal het vijfde lid van artikel 
42a, dat tevens het laatste lid van dit artikel is, vervallen. 
De bedoelde deskundige zal dan worden geregeld in het eerste 
lid van artikel 42A, zoals dit zal komen te luiden na wijziging 
krachtens genoemd artikel II, onder C. In verband met deze 
wijzigingen is het noodzakelijk artikel 30, derde lid, onder a, 
van de Wet op de Coöperatieve Verenigingen 1925 in dier 
voege aan te passen, dat in deze bepaling in plaats van naar 
het laatste lid van artikel 42a van het Wetboek van Koop-
handel wordt verwezen naar het eerste lid van dit artikel. 

Artikel IX 
Dit artikel bevat de wijzigingen welke moeten plaatsvinden 

in de Handelsregisterwet. Deze houden in de eerste plaats 
verband met het feit dat de onderneming van een besloten 
vennootschap in het handelsregister zal moeten worden inge-
schreven. Daarnaast moeten nog enige wijzigingen worden aan-
gebracht in verband met de afschaffing van de publikatie van 
statuten en statutenwijzigingen, zowel voor de naamloze als 
voor de besloten vennootschap in de Nederlandse Staatscourant 
waartoe de ondergetekende het voorstel heeft gedaan bij de 
nota van wijzigingen inzake het wetsontwerp besloten ven-
nootschap (zitting 1970-1971 - 10 689, nr. 9; vergelijk me-
morie van antwoord, zitting 1970-1971 - 10 689, nr. 7, blz. 9 
rechter kolom e.v.). 

In onderdeel 10 van de zojuist genoemde nota van wijzi-
gingen is voorgesteld het derde lid van artikel 40a van het 
Wetboek van Koophandel te laten vervallen. Artikel 40a, derde 
lid, bepaalt dat voor wat de publikatie van de akte van op-
richting in de Nederlandse Staatscourant betreft de aan die 
akte gehechte afschriften van zgn. bezwarende overeenkomsten 
worden beschouwd als een onderdeel van die akte. Nu de 
publikatie in de Staatscourant, en daarmee ook deze bepaling, 
komt te vervallen, is het wenselijk dat op andere wijze wordt 
voorgeschreven, dat aan de akte van oprichting gehechte af-
schriften van bezwarende overeenkomsten moeten worden 
openbaargemaakt op dezelfde voet als de akte van oprichting 
zelf, namelijk door het overleggen van een authentiek afschrift 
bij het handelsregister. Daartoe strekt de tweede volzin van 
het voorgestelde tweede lid van artikel 8 Handelsregisterwet 
(onderdeel B van artikel IX). 

De wijzigingen in de artikelen 9, 10 en 11 van de Handels-
registerwet (onderdelen C, D en E van artikel IX) houden 
veiband met de aangebrachte wijzigingen in artikel 8, naar 
welk artikel in de artikelen 9, 10 en 11 wordt verwezen. 

Artikel 19, derde lid, en artikel 30a komen thans nog niet 
in de Handelsregisterwet voor, maar zijn voorgesteld bij het 
aanpassingsontwerp eerste richtlijn (zitting 1969-1970 - 10 400, 
artikel XVIII). Deze bepalingen kunnen daarom niet op 
dezelfde wijze als andere artikelen gewijzigd worden; hier-
voor is een aan deze situatie aangepaste formule gekozen 
(onderdeel G en H van artikel IX). 

Artikelen XI t/m XV 
De in de artikelen XI tot en met XV voorgestelde wijzi-

öingen van verschillende fiscale wetten dienen om de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in fiscaal opzicht 
gelijk te stellen met de naamloze vennootschap. Daartoe is 
in bepalingen waarin de naamloze vennootschap met name is 
genoemd ook de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakel ijkheid opgenomen. In de gewijzigde bepalingen van 
de Wet op de loonbelasting 1964 kon het uitdrukkelijk ver-
melden van de besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid achterwege blijven omdat de besloten vennootschap 
reeds tot de in die bepalingen genoemde lichamen in de zin 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan worden ge-
rekend. Dit geldt overigens ook voor de naamloze vennoot-
schap om welke reden ook de naamloze vennootschap niet 
meer met name is genoemd. 

In artikelen waarin gesproken wordt over vennootschappen 
waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, 
behoeft geen wijziging te worden aangebracht, aangezien niet 

alleen de naamloze vennootschap doch ook de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid daartoe behoort. 

In artikel 15, eerste lid, van de Wet op de vennootschaps-
belasting 1969, betrekking hebbende op de zgn. fiscale eenheid, 
behoeft de vervanging van „naamloze vennootschap" door 
„naamloze vennootschap of besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid" niet te leiden tot een wijziging van 
de in die bepaling voorkomende woorden „andere zodanige 
vennootschap". In de nieuw voorgestelde tekst van de bepa-
ling komt voldoende tot uiting dat een fiscale eenheid niet 
alleen mogelijk is tussen naamloze vennootschappen onderling 
en tussen besloten vennootschappen onderling doch ook tussen 
naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen en 
omgekeerd. 

Met betrekking tot de aan artikel 30, derde lid, van de Wet 
op de vennootschapsbelasting 1969 toegevoegde volzin (artikel 
XI, letter D) wordt opgemerkt dat deze bepaling nodig is 
voor het geval een vennootschap welke bij een fiscale eenheid 
betrokken is of was, wordt omgezet in een besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid. Voor het geval de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid nader-
hand weer wordt omgezet in een naamloze vennootschap, 
behoeft geen uitdrukkelijke bepaling te worden opgenomen 
aangezien dan de eerste volzin van het derde lid weer toe-
passelijk is. De in de wetten betreffende de inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting en dividendbelasting voorkomende uit-
drukking „uitreiking van aandelen" behoeft naar de mening 
van de ondergetekende geen wijziging aangezien, zoals ook in 
het verleden steeds is aangenomen, inschrijving in een aandeel-
houdersregister gelijk staat met uitreiking van aandelen. 

Met betrekking tot de heffing van de vennootschapsbelas-
ting wordt voorts nog het volgende opgemerkt. Nu, zoals 
blijkt uit de memorie van toelichting op het wetsontwerp 
besloten vennootschap (zitting 1969-1970 - 10 689, blz. 9, 
rechter kolom), de identiteit van de rechtspersoon door omzet-
ting van een naamloze vennootschap in een besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid niet verandert, blijft de 
subjectieve belastingplicht voor de vennootschapsbelasting 
zonder meer doorlopen. Een dergelijke omzetting leidt dan 
ook niet tot een fiscale afrekening bij de naamloze vennoot-
schap en een nieuw fiscaal begin van de besloten vennoot-
schap. Evenmin behoeft een uitdrukkelijke bepaling te worden 
opgenomen om deze omzetting fiscaal geruisloos te doen ver-
lopen. Voorts geschiedt de winstbepaling van de besloten ven-
nootschap volgens dezelfde regels als gelden voor de omge-
zette naamloze vennootschap. Voor de omzetting van een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een 
naamloze vennootschap geldt mutatis mutandis hetzelfde. 

Artikel XXV 
Onder G van dit artikel wordt een wijziging voorgesteld 

van artikel 17, onder 3° van de Wet op het Levensverzeke-
ringbedrijf (Stb. 1922, 716). In deze bepaling wordt aan de 
ondernemingen tot het uitoefenen van het levensverzekering-
bedrijf de verplichting opgelegd om aan de Verzekeringskamer 
het bewijs over te leggen, dat de akte van oprichting is open-
baar gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Aangezien bij 
nota van wijzigingen inzake het wetsontwerp besloten ven-
nootschap voorgesteld is de publikatie van statuten in de 
Nederlandse Staatscourant, zowel voor de naamloze als voor 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, af 
te schaffen, (zitting 1970-1971 - 10 689, nr. 9, vergelijk 
memorie van antwoord, zitting 1970-1971 - 10 689, nr. 7, 
blz. 9 rechter kolom e.v.) zullen deze categorie van vennoot-
schappen welke het levensverzekeringbedrijf uitoefenen niet 
meer aan de hen krachtens artikel 17, onder 3°, opgelegde 
verplichting kunnen voldoen. In dit verband wordt voorgesteld 
deze verplichting te beperken tot de onderlinge maat-
schappijen. 

De Minister van Justitie, 
C. H. F. POLAK. 


