Zitting 1964-1965-7862
Aanpassing van enige wetten aan de
A Igemene termijnenwet
(Ministerie van Binnenlandse Zaken)
KONINKLIJKE BOODSCHAP
Nr. 1
ONTWERP VAN WET
Nr. 2

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van
Wet tot aanpassing van enige wetten aan de Algemene termijnenwet (Ministerie van Birinenlandse Zaken).
De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
Soestdijk, 23 oktober 1964.
JULIANA.

WIJ JULIANA, nu DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERI-ANDEN, 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 enige wetten, liggende op het werkterrein van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, aan te pussen aan de Algemene termijnenwet, alsmede enkele daarmee verband houdende voorzieningen te treffen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Gcneraal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
De onderstaande wetten ondergaan de daarbij vermelde wijzigingen:
1. Gemeentewet.
a. in artikel 76, derde lid, en in artikel 220, vierde lid, eerste
volzin, wordt in plaats van „binnen vier en twintig uren" gelezen
,.binnen een dag";
/;. in artikel 220, vierde lid, tweede volzin, wordt in plaats
van „binnen tweemaal vier en twintig uren" gelezen „binnen
twee dagen";
c. in artikel 183, zestiende lid, wordt in plaats van de tweede
en derde volzin gelezen: Daarbij wordt, ten einde de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand op die
dagen zoveel mogelijk te beperken, een afzonderlijke regeling
getroffen voor de zondag, de zaterdag en de algemeen erkende
feestdagen. 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;
d. na artikel 310 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende:
Artikel 310a. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 66, tweede en
derde lid, 82, 85, 96, tweede lid, 112, derde lid, 127, derde
lid, en 285 bis, tweede lid.

Aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaa!

2. Provinciewet.
a. in artikel 170, eerste lid, wordt in plaats van „binnen
24 uur" gelezen „binnen een dag";
b. na artikel 187 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende:
Artikel 187a. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 44, tweede lid,
57 en 63.
3. Wet op de lijkbezorging.
Na artikel 51 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende:
Artikel 51a. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 6, eerste lid,
en 9, eerste lid.
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4. Kieswet.
Artikel Y 1 wordt gelezen als volgt:
1. Wanneer in deze wet bepaalde verrichtingen op een
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag mochten vallen,
treedt de eerstvolgende dag, geen zaterdag, zondag of algemeen
erkende feestdag zijnde, daarvoor in de plaats.
2. Voor zover de bepaling van de tijd voor die verrichtingen
aan het openbaar gezag is opgedragen, worden daarvoor geen
zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen aangewezen.
3. 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.
5. Pensioenwet 1922, Stb. 240.
Na artikel 181 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende:
Artikel 181a. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 3, zesde lid,
44, eerste lid, 52, eerste lid, 58, tweede lid, 60, eerste lid, en
78, tweede lid.
6. Wet van 1 augustus 1956, Stb. 455, houdende nadere
regeling tot het toekennen van een uitkering en een pensioen
aan gewezen ministers, staatssecretarissen, leden van Gedeputeerde Staten ener provincie en wethouders ener gemeente,
zomede van een pensioen aan hun weduwen en wezen.
Aan artikel 7 wordt toegevoegd een zin, luidende:
Op dit tijdvak is het gestelde in de Algemene termijnenwet
niet van toepassing.

7. Wet van 31 juli 1957, Stb. 324, houdende nadere regeling
tot het toekennen van een uitkering en een pensioen aan gewezen leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zomede van een pensioen aan hun weduwen en wezen.
Aan artikel 6 wordt toegevoegd een zin, luidende:
Op dit tijdvak is het gestelde in de Algemene termijnenwet
niet van toepassing.
Artikel II
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen
tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten,
colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken,

