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Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening opslagen 2012.
Den Haag, 17 oktober 2011

Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt
uitgegeven na 30 december 2011, treedt zij in werking op de tweede dag na de
dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst,
en werkt zij terug tot en met 1 januari 2012.
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Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening opslagen 2012.
Den Haag, 17 oktober 2011
A.H.G. Rinnooy Kan
voorzitter
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Algemeen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking
Goedgekeurd
van 7 december 2011, nr. AV/SDA/2011/19548.
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Den Haag, 17 oktober 2011

Met het in het tweede lid genoemde wetsvoorstel tot Vaststelling van titel 7.13
(personenvennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II 2002/03, 28
746, nr. 1–2) wordt de figuur van de openbare vennootschap in het Nederlandse
rechtspersonenrecht geïntroduceerd. Indien het wetsvoorstel tot wet wordt verheven en
in werking treedt, worden in lijn met het bepaalde in het Financieel besluit
handelsregister in de onderhavige verordening de in artikel 1, tweede lid genoemde
wijzigingen aangebracht.
Den Haag, 17 oktober 2011
A.H.G. Rinnooy Kan
voorzitter
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
V.C.M. Timmerhuis
algemeen secretaris
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van 7 december 2011, nr. AV/SDA/2011/19548.
b. verenigingen en stichtingen
4,10
4,40
4,40
c. openbare vennootschappen zonder
6,15
6,60
6,60
rechtspersoonlijkheid,
niet
zijnde
commanditaire
Verordening opslagen en bijdragen 2012
vennootschappen, en overige privaatrechtelijke
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