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EINDVERSLAG van de commissie van rapporteurs voor de 
ontwerpen van wet tot: 

1°. berekening van termijnen in verband met de zaterdag, 
de zondag en algemeen erkende feestdagen (Algemene 
termijnen wet) (7112); 

2°. aanpassing aan de Algemene termijnenwet van enige 
wetten (Departement van Justitie) (7113). 

Bij de overweging van deze wetsontwerpen in de afdelingen 
der Kamer verklaarden sommige leden na de uitvoerige behan-
deling van beide voorstellen in de Tweede Kamer geen be-
hoefte te gevoelen hieraan thans diepgaande beschouwingen te 
wijden. Zij gaven te kennen zich in het algemeen te kunnen 
verenigen met de inhoud van de beide ontwerpen. 

De hier aan het woord zijnde leden wilden zich voorts aan-
sluiten bij de in de Tweede Kamer tot uiting gebrachte wens 
om te streven naar grotere eenheid in de termijnen. Deze wens 
betreft zowel de formulering van de termijnen als de duur der 
termijnen zelf. Het onderzoek naar de wenselijkheid tot meer-
dere uniformering dient naar het oordeel dezer leden ook de 
z.g. uren-termijnen te betreffen. Gaarne zouden zij hieromtrent 
's Ministers oordeel vernemen. 

Dezelfde leden stelden de vraag, of over de consequenties 
van de berekening der termijnen, voor zover die op bank- en 
effectenzaken betrekking kunnen hebben, overleg gepleegd is 
met de Nederlandsche Bankiersvereeniging. Zo ja, dan zouden 
zij het op prijs stellen, hierover te worden ingelicht. Mocht zulk 
een overleg niet hebben plaatsgevonden, dan zouden de leden, 
hier aan het woord, gaarne vernemen, waarom een zodanige 
raadpleging niet is geschied. Ook zouden zij gaarne erover wor-
den ingelicht, hoe naar 's Ministers mening de berekening der 
termijnen ten aanzien van financiële transacties zal dienen te 
geschieden. 

Vertrouwende, dat de Regering bereid is het bovenstaande 
vóór de openbare behandeling schriftelijk te beantwoorden, acht 
de commissie van rapporteurs de openbare behandeling vol-
doende voorbereid. 
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