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Onderwerp: Landsverordening tot wijziging van enige landsverordeningen in verband met de 
invoering van de dag van de Staatsregeling, dan wel Constitution Day, als feestdag 

Philipsburg, 16 september 2015 

Bijlagen: 	- Huidige tekst artikel 245 Wetboek van Koophandel 
- Nota van wijziging 

Hierbij bied ik u de note naar aanleiding van het verslag aan inzake het ontwerp van 
Landsverordening tot wijziging van enige landsverordeningen in verband met de invoering van de 
dag van de Staatsregeling, dan wel Constitution Day, als feestdag. Deze nota gaat vergezeld van 
een nota van wijziging, naar aanleiding van de ingediende amendementen van MP mevrouw S.A. 
Wescot-Williams inhoudende de wijziging van de Dag van de Constitutie in plaats van de Dag van 
de Staatsregeling en MP de heer W. Marlin inhoudende de tweede maandag van oktober aan te 
wijzen als officiele feestdag ter viering van de Dag van de Constitutie. 

Hierna volgt de beantwoording van de vraag van de Democratic Party-fractie: 

1. Met verwijzing naar de bijlage bij het advies van de Raad van Advies d.d. 7 juli 2015, RvA no. 
SM/06-15-LV wordt opgemerkt dat punt b van deze bijlage niet volledig is opgevolgd en wordt 
om opheldering gevraagd. 

Antwoord: 
Bij het verwerken van het advies van de Read van Advies is opgemerkt dat de verlettering van 
de vigerende tekst van artikel 245, derde lid, van het Wetboek van Koophandel omissies bevat. 
Met dit ontwerp heeft de regering gemeend de omissies te herstellen. Het betreft het ontbreken 
van de letter 'd' in de opsomming en het ontbreken van de verlettering bij 'de datum 1 juli als 
zijnde Dag van de Bevrijding, dan wel Emancipation Day'. Ter  verduidelijking hiervan is in een 
bijlage de huidige tekst van artikel 245, derde lid, 	 oek van Koophandel 
toegevoegd. 
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Bijlage: 	- Huidige tekst van artikel 245, derde lid, Wetboek van Koophandel 
(de omissies zijn cursief weergegeven) 

Wetboek van Koophandel 

Artikel 245, derde lid 

3. Als wettelijke feestdag in de zin van deze afdeling worden beschouwd: 

o a. de zondag; 

o b. de nieuwjaarsdag; 

o c. de datum vallende na de gehouden Carnavalsoptocht; 

o e. de Goede Vrijdag; 

o f. de Christelijke tweede Paasdag; 

o g. de Hemelvaartsdag; 

o h. de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd; 

o i. de dag waarop de dag van de arbeid (1 mei) officieel wordt gevierd; 

o de datum 1 full als zUnde Dag van de Bevrijding, dan wel Emancipation Day; 

o j. de datum van 15 december als zijnde Koninkrijksdag, danwel Kingdom Day; 

o k. de eerste en tweede Kerstdag; 

o I. de datum 11 november. 
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