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Opmerkingen met betrekking tot de regeling
Het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling met betrekking tot termijnen bij of krachtens het Burgerlijk
Wetboek en het Wetboek van Koophandel is: 15-3-2001.
Deze regeling werkt terug met betrekking tot termijnen bij of krachtens de Boeken 3, 5, 6, 7 en 8 van het
Burgerlijk Wetboek tot: 1-1-2001.
Deze regeling werkt terug met betrekking tot termijnen bij of krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek tot:
15-1-2001.
Het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling met betrekking tot termijnen bij of krachtens het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering is: 1-8-2005.
Voor termijnen bij of krachtens het Faillissementsbesluit 1931 treedt deze regeling in werking met ingang van de
dag waarop de aanpassing van dat besluit aan het nieuwe Burgerlijke Wetboek, in werking treedt.
Deze regeling is nog niet in werking getreden voor andere termijnen dan de bovenbedoelde.
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
Onbekend
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Tekst van de regeling
Intitulé
LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende berekening van termijnen in
verband met de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feestdagen.
ARTIKEL I
Artikel 1
1.

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

2.

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

Artikel 2
Een in een landsverordening 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.

2.

Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze landsverordening zijn:
a.

de Nieuwjaarsdag;

b.

de datum vallende na de, in ieder eilandgebied afzonderlijk, gehouden Carnavalsoptocht;

c.

de Goede Vrijdag;

d.

de Christelijke tweede Paasdag;

e.

de Hemelvaartsdag;

f.

de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd;

g.

de dag van de arbeid (1 mei) of de dag waarop de dag van de arbeid officieel wordt
gevierd;

h.

de datum 15 december (“Koninkrijksdag, danwel Dia di Reino, danwel Kingdom Day”);

i.

de eerste en tweede Kerstdag;

j.

de datum 6 september voor wat betreft het eilandgebied Bonaire, de datum 2 juli voor
wat betreft het eilandgebied Curaçao, de datum 11 november voor wat betreft het
eilandgebied Sint Maarten, de datum 16 november voor wat betreft het eilandgebied Sint
Eustatius en de eerste vrijdag in de maand december voor wat betreft het eilandgebied
Saba.

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen bepaalde dagen voor de
toepassing van deze landsverordening met de in het eerste lid genoemde worden
gelijkgesteld.

Artikel 4
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Deze landsverordening 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 buitenwerkingtreding van wettelijke
voorschriften;

c.

van vrijheidsbeneming.

Artikel 5
Op in een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gestelde termijnen zijn de artikelen
1 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing, tenzij bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, anders is bepaald.
Artikel 6
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Algemene termijnenlandsverordening.
ARTIKEL II
1.

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 15 maart 2001, maar
alleen voor de termijnen gesteld in of krachtens het Burgerlijk Wetboek en het
Wetboek van Koophandel van de Nederlandse Antillen. Voor Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek werkt deze landsverordening terug tot en met 15 januari 2001
en voor de Boeken 3, 5, 6, 7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek tot en met 1 januari
2001.

2.

Voor het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het
Faillissementsbesluit 1931 treedt deze landsverordening in werking met ingang van
de dag waarop het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
onderscheidenlijk de aanpassing van het Faillissementsbesluit 1931 aan het nieuwe
Burgerlijke Wetboek, in werking treedt.

3.

Voor het overige wordt de inwerkingtreding bij landsverordening geregeld.
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