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Besluit van 7 februari 2022, tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Verzamelwet EZK 2022 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat 
van 1 februari 2022, nr. WJZ / 22024665; 

Gelet op artikel XIX van de Verzamelwet EZK 2022; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Verzamelwet EZK 2022 treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt 
geplaatst, en werkt ten aanzien van artikel XIII terug tot en met 31 maart 
2018. 

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, 7 februari 2022 
Willem-Alexander 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
M.A.M. Adriaansens 

Uitgegeven de eerste maart 2022 

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

Dit besluit bevat de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding 
van de Verzamelwet EZK 2022 (de wet). De wet is gericht op het 
aanbrengen van wijzigingen van wetstechnische of anderszins onderge-
schikte aard in verband met geconstateerde verschrijvingen, onjuiste 
verwijzingen, gebreken en leemten in diverse wetsbepalingen op het 
terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

De wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Daarmee 
wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor regelgeving en 
het principe dat de termijn tussen de publicatiedatum van een wet en het 
tijdstip van inwerkingtreding minimaal twee maanden bedraagt, zoals 
vastgelegd in het beleid omtrent vaste verandermomenten. Omdat deze 
wet reparatiewetgeving betreft wordt gebruik gemaakt van de uitzonde-
ringsgrond, bedoeld in aanwijzing 4.17, vijfde lid, onderdeel c, van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving. 

Volgens artikel XIX van de wet kan worden bepaald dat artikel XIII 
terugwerkt tot en met een in het inwerkingtredingsbesluit te bepalen 
tijdstip. In de memorie van toelichting staat dat dit artikel terugwerkende 
kracht zal krijgen tot en met 31 maart 2018. Artikel XIII bepaalt dat in 
artikel 11, eerste lid, van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en 
ondergrondse netten en netwerken na «oriëntatie-polygoon» wordt 
ingevoegd: dan wel graafpolygoon. Die wijziging hangt samen met een 
kennelijke verschrijving. De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en 
ondergrondse netten en netwerken is ingevoerd op 31 maart 2018. In 
artikel 11 van die wet is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte 
van de voordien geldende Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten, maar is de verwijzing naar graafpolygoon abusievelijk weggelaten. 
Daarom is in dit besluit bepaald dat artikel XIII van de wet terugwerkt tot 
en met 31 maart 2018. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
M.A.M. Adriaansens
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