
31 419 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie
in verband met verdere modernisering van het
stelsel van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie

B NOTA VAN VERBETERING1

26 september 2008

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk A) wordt de volgende verbe-
tering aangebracht:

Onderdeel H van ARTIKEL I luidt als volgt:

H

Na artikel 68 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 69

1. Een bedrijfslichaam onderzoekt, door middel van een representatieve
steekproef, elke vier jaar of er voldoende draagvlak voor hem bestaat
onder de ondernemers die onder zijn werkingssfeer vallen.

2. Het bedrijfslichaam brengt de resultaten van het onderzoek en de
conclusies die het daaraan verbindt, ter kennis van de Raad, die deze,
vergezeld van zijn advies stuurt aan Onze Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

3. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in
voorkomend geval in overeenstemming met Onze andere betrokken
Minister of Ministers kan, indien de resultaten van het onderzoek naar zijn
oordeel daartoe aanleiding geven, bepalen dat het onderzoek binnen twee
jaar wordt herhaald. Het tweede lid is op dit herhaalde onderzoek van
toepassing.

4. De Raad houdt toezicht op de uitvoering van de in dit artikel
bedoelde onderzoeken.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
regels worden gesteld over de uitvoering van het in dit artikel bedoelde
onderzoek, de wijze van openbaarmaking van de resultaten en van de
conclusies die daaraan worden verbonden en de wijze waarop de Raad
daarop toezicht houdt.

6. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier
weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is
overgelegd.
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1 De verbetering betreft een correctie van de
verwijzing in het zesde lid van het nieuwe
artikel 69: in het Gewijzigd voorstel van wet
werd verwezen naar het zesde lid waardoor
het zesde lid naar zichzelf verwees. Met deze
Nota van verbetering wordt nu in het zesde lid
naar het vijfde lid verwezen.
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