
Zitting 1970-1971 - 11 174 
Aanpassing van de wetgeving in verband met de regeling 
van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid 

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden bij brief van 19 maart 1971) 

Nr. 4 

In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

Artikel VII 
1. In plaats van „artikel 24, vierde lid", wordt gelezen: 

artikel 24, vijfde lid,. 
2. De zinsnede „of besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid" komt te luiden: of een besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid. 

Artikel XVII 
3. Tussen de woorden „en" en „de" wordt ingevoegd: 

worden. 

Artikel XIX 
4. In de aanhef wordt in plaats van „Artikel 20ter" ge-

lezen: Artikel 20ter, eerste lid,. 
5. De vetgedrukte woorden „Artikel 20ter." vervallen. 

Artikel XXXVI 
6. Artikel XXXVI komt te luiden: 
Artikel 93, eerste lid, van de Provinciewet wordt gelezen 

als volgt: 
1. De besluiten der provinciale besturen tot het oprichten 

van of deelnemen in stichtingen of vennootschappen behoeven 
Onze goedkeuring. 

7. Na artikel XLII worden de volgende nieuwe artikelen 
ingevoegd: 

a. Artikel XLIII, luidende: 
Artikel 8, eerste lid, letter e, van de Radio-Omroep-Zender-

wet 1935 (Stb. 403) wordt gelezen: 
e. het deelnemen in stichtingen, naamloze vennootschappen 

of besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;. 

b. Artikel XLIV, luidende: 
Artikel 11, tweede lid, letter a, van de Mijnwet continen-

taal plat wordt gelezen als volgt: 
a. de door Onze Minister verlangde medewerking zal ver-

lenen aan de oprichting van een naamloze vennootschap of een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor de 
winning van die delfstof, waarin de houder en de Staat op een 
in de vergunning bepaalde wijze belang nemen, en aan de tot-
standkoming van een overeenkomst tussen de houder en die 
vennootschap, krachtens welke de houder slechts voor reke-
ning dier vennootschap zal winnen;. 

Artikel XLIII 
8. Artikel XLIII (oud) wordt vernummerd tot artikel XLV. 

Toelichting 
In de onderdelen 1 tot en met 5 van de nota van wijzigingen 

(artikelen VII, XVIII en XIX) zijn een aantal verbeteringen 
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aangebracht. Het betreft hier wijzigingen van respectievelijk 
de Wet op de ondernemingsraden, de Wet Openbare Vervoer-
middelen en de Telefoon- en Telegraaf wet 1904. 

Onderdeel 6 betreft een wijziging van artikel XXXVI. Dit 
artikel hield een wijziging in van artikel 3, derde lid, van de 
Rijtijdenwet 1936. In het ontwerp tot wijziging van deze wet 
(Tweede Kamer, zitting 1969-1970 - 10 482, Eerste Kamer, 
zitting 1971, nr. 109) wordt echter voorgesteld artikel 3, 
derde lid, te laten vervallen en een nieuw artikel 3a in te 
voegen, dat zodanig geredigeerd is dat een nadere aanpassing 
van deze bepalingen aan de regeling van de besloten vennoot-
schap niet meer nodig is. Het ontwerp van wet tot wijziging 
van de Rijtijdenwet 1936 is reeds in behandeling bij de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal, zodat mag worden verwacht dat 
genoemde wetswijziging eerder in werking zal treden dan de 
regeling van de besloten vennootschap en het onderhavige 
wetsontwerp. De aanvankelijk voorgestelde wijziging van de 
Rijtijdenwet 1936 in artikel XXXVI kan dus achterwege 
blijven. Onder artikel XXXVI is thans gebracht een wijziging 
van artikel 93, eerste lid, van de Provinciewet. 

Onderdeel 7 bevat ten slotte twee wijzigingen welke nog 
moeten worden ingevoegd, te weten artikel XLIII, dat een 
wijziging inhoudt van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935, en 
ariikel XLIV, inhoudende een wijziging van de Mijnwet con-
tinentaal plat. 

De Minister van Justitie, 

C. H. F. POLAK. 


