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Besluit van 3 mei 2022 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
30 maart 2022 tot wijziging van Boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek in verband met het 
verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 
30 dagen (Stb. 2022, 146) 

 
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 26 april 2022, nr. WJZ / 22144669; 

Gelet op artikel III van de Wet van 30 maart 2022 tot wijziging van Boek 
6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de 
wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Stb. 2022, 146); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 30 maart 2022 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 
30 dagen (Stb. 2022, 146) treedt in werking met ingang van 1 juli 2022. 

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, 3 mei 2022 
Willem-Alexander 

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

Uitgegeven de twaalfde mei 2022 

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

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 30 maart 2022 tot 
wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het 
verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (Stb. 2022, 146) (de 
wet). De wet is op 13 april 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. 

Bij dit besluit is de datum van inwerkingtreding van de wet vastgesteld 
op 1 juli 2022. Hiermee wordt aangesloten bij het beleid betreffende vaste 
verandermomenten, dat inhoudt dat wetten per 1 januari of 1 juli in 
werking treden en dat de termijn tussen de publicatiedatum en de 
inwerkingtreding minimaal twee maanden is. 

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