
ZITTING 1962—1963 — 7112 
Berekening van termijnen in verband met de zaterdag, 

de zondag en algemeen erkende feestdagen 
(Algemene termijnenwet) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot berekening van termijnen in verband met de zater-
dag, de zondag en algemeen erkende feestdagen (Algemene 
termijnenwet). 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 26 maart 1963. 

JULIANA. 

W I J JULIANA, BIJ 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 regelen te stellen inzake berekening van termijnen in ver-
band met de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feest-
dagen; 

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 1. 1. Een in een wet gestelde termijn die op een 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt 
verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag is. 

2. Het vorige lid geldt niet voor termijnen, bepaald door 
terugrekening vanaf een tijdstip of een gebeurtenis. 

Artikel 2. Een in een wet gestelde termijn van ten minste 
drie dagen wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten 
minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag 
of algemeen erkende feestdag zijn. 

Artikel 3 . 1. Algemeen erkende feestdagen in de zin van 
deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas-
en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en 
de dag waarop de verjaardag des Konings wordt gevierd. 

2. Wij kunnen bepaalde dagen met de in het vorige lid ge-
noemde gelijkstellen. Ons besluit wordt in de Nederlandse 
Staatscourant openbaar gemaakt. 

Artikel 4. Deze wet geldt niet voor termijnen: 
a. omschreven in uren, in meer dan 90 dagen, in meer dan 

twaalf weken, in meer dan drie maanden, of in een of meer 
jaren; 

b. betreffende de bekendmaking, inwerkingtreding of bui-
tenwerkingtreding van wettelijke voorschriften; 

c. van vrijheidsbeneming. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikel 5. Op in een algemene maatregel van bestuur ge-
stelde termijnen zijn de artikelen 1—4 van overeenkomstige 
toepassing, tenzij bij algemene maatregel van bestuur iets an-
ders is bepaald. 

Artikel 6. Deze wet kan worden aangehaald als: Algemene 
termijnenwet. 

Artikel 7. 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 
1 januari 1965. 
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