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Besluit van 22 augustus 2022 tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 6 april 2022 tot wijziging van de 
Mededingingswet in verband met het 
expliciteren van de uitsluiting van het 
kartelverbod van gedragingen in het kader van 
het gemeenschappelijke landbouw- en 
visserijbeleid en wijziging van Boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek (Stb. 2022, 159) 

 
Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en 
Klimaat van 18 augustus 2022, nr. WJZ/22254196; 

Gelet op artikel IV van de wet van 6 april 2022 tot wijziging van de 
Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van 
het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappe-
lijke landbouw- en visserijbeleid en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek (Stb. 2022, 159); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet van 6 april 2022 tot wijziging van de Mededingingswet in 
verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van 
gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en 
visserijbeleid en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 
2022, 159) treedt in werking op 1 januari 2023. 
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Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 22 augustus 2022 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
J.A. Vijlbrief 

Uitgegeven de dertiende september 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 

stb-2022-354
ISSN 0920 - 2064
’s-Gravenhage 2022 Staatsblad 2022 354 2



NOTA VAN TOELICHTING  

Met dit koninklijk besluit wordt het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wet van 6 april 2022 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met 
het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in 
het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en 
wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 2022, 159) vastge-
steld. De wet treedt in werking op 1 januari 2023, in overeenstemming 
met het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten en de 
minimumtermijn tussen publicatie en inwerkingtreding van wetten. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
J.A. Vijlbrief
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