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A 

Het ontwerp van wet inzake berekening van termijnen in 
verband met de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feest-
dagen (Algemene termijnenwet) ondergaat de volgende wijzi-
gingen: 

In plaats van artikel 3, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrij-

dag met de in het vorige lid genoemde dagen gelijkgesteld. 
3. Wij kunnen bepaalde dagen voor de toepassing van deze 

wet met de in het eerste lid genoemde gelijkstellen. Ons besluit 
wordt in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt. 

In artikel 7, eerste lid, wordt in plaats van .,1 januari 1965" 
gelezen: 1 april 1965. 

B 

Het ontwerp van wet tot aanpassing van de Algemene ter-
mijnenwet van enige wetten (Departement van Justitie) onder-
gaat de volgende wijzigingen: 

1. Onderstaande onderdelen van artikel I worden gewijzigd 
als volgt: 

1. Burgerlijk Wetboek. 
Punt a wordt gelezen: 
a. In plaats van artikel 29, eerste en tweede lid, wordt ge-

lezen: 
De aangiften van geboorten zullen moeten worden gedaan 

aan de plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand binnen 
drie dagen na de bevalling, zaterdagen, zondagen en algemeen 
erkende feestdagen niet medegerekend. 

Punt b wordt gelezen: 
b. In artikel 107, eerste lid, wordt in plaats van: „Zaterdag" 

gelezen: vrijdag. Indien de vrijdag een algemeen erkende feest-
dag is, geschiedt de aanplakking op de eerste daaraan vooraf-
gaande dag, die niet zulk een dag is. De aanplakking geschiedt 
na de sluiting van de bureaus van de burgerlijke stand voor het 
publiek. 

In punt c wordt in plaats van ,,375/>, tweede lid, 404. eerste 
lid," gelezen: 375a, eerste lid, onder c, 3756, tweede lid, 404, 
eerste lid, 413. onder 1°, laatste volzin,. 

In punt c wordt aan artikel 2031 een lid toegevoegd, luiden-
de: 

Onder algemeen erkende feestdagen worden in dit wetboek 
verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als 
zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede 
gelijkgestelde dagen. 

2. Wetboek van Koophandel. 
In punt b vervallen de nummers voor de leden van artikel 

958 en wordt in plaats van: „besluit" gelezen: wetboek. 

3. Faillissementswet. 
Artikel 284 krijgt het opschrift: Algemene slotbepaling. 
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4. Welhoek van Strafrecht. 
Dit onderdeel wordt gelezen: 
Artikel 88 wordt gelezen: 

Artikel H8. Onder maand wordt verstaan een tijd van dertig 
dagen, onder dag, behoudens voor de toepassing van de Algc-
mene termijnenwet, een tijd van vierentwintig uren. 

5. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
Dit onderdeel wordt gelezen: 
a. In artikel 105, eerste lid, vervalt de tweede volzin. 
/'. Artikel 135, eerste lid, wordt gelezen: De procureur van 

de eiser doet de zaak op de rol inschrijven uiterlijk op de dag, 
die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is 
en onmiddellijk voorafgaat aan de rechtsdag, die in de dag-
vaarding is uitgedrukt of overeenkomstig het volgende artikel 
is vervroegd. 

c. Aan artikel 439. tweede lid. wordt toegevoegd: Indien 
daartoe gronden zijn, kan de president van de arrondissements-
rechtbank die termijn verkorten. 

cl. In artikel 440, eerste lid. wordt in plaats van: „Na 
verloop dier twee dagen'" gelezen: Na verloop van de in 
artikel 439. tweede lid, bedoelde termijn. 

e. Artikel 477. tweede lid, vervalt. 
ƒ. Aan artikel 490a, eerste lid, wordt toegevoegd: Indien 

daartoe gronden zijn, kan de president van de arrondissements-
rechtbank die termijn verkorten. 

g. In artikel 490n, tweede lid, wordt in plaats van: ,,Deze 
termijn" gelezen: De in het vorige lid bedoelde termijn. 

Ii. Artikel 503 wordt gelezen: 

Artikel 503. Geen beslag zal op onroerende goederen ge-
daan mogen worden dan twee dagen na het bevel. Indien daar-
toe gronden zijn, kan de president van de arrondissements-
rechtbank die termijn verkorten. 

Indien de schuldeiser een jaar na het bevel laat verlopen, 
zal hij gehouden zijn het bevel te hernieuwen. 

i. Artikel 738. tweede lid, vervalt. 
j . Aan het slot wordt toegevoegd: 

Algemene slotbepaling 

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de 
termijnen, gesteld in de artikelen 25, 443, 479/?, tweede lid, 
592, 597 en 758. 

Voor de toepassing van de Algemene termijnenwet worden 
de termijnen, gesteld in de artikelen 7, 9 en 125c\ derde lid, en 
krachtens artikel 10, als termijnen in de zin van artikel I, 
tweede lid, van die wet aangemerkt. 

Onder algemeen erkende feestdagen worden in dit wetboek 
verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als 
zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede 
gelijkgestelde dagen. 

6. Wetboek van Strafvordering 
Ingevoegd wordt een punt h luidende: 
h. Na artikel 136 wordt ingevoegd: 
Artikel 136a. Onder algemeen erkende feestdagen worden 

verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als 
zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede 
gelijkgestelde dagen. 

De punten h—ƒ van dit onderdeel worden c—g. 
In punt g vervallen de nummers voor de leden van arti-

kel 593. 

II. Aan artikel I wordt toegevoegd: 
16. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. 
Aan het slot van de artikelen 13, vierde lid, en 14, tweede 

lid, alsmede na de eerste volzin van artikel 28, achtste lid, 
wordt ingevoegd: De Algemene termijnenwet is op deze ter-
mijn niet van toepassing. 


