Besluit van ……… , houdende wijziging van het Besluit prijsaanduiding producten in
verband met de implementatie van artikel 2 van Richtlijn (EU) 2019/2161
(PM 2021)
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 …………, nr.
WJZ………….;
Gelet op Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november
2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en
2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en
modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PBEU 2019, L 328) en
artikel 2b, eerste lid, onderdeel e, van de Prijzenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ………. nr. ………..);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van ………, nr.
WJZ……….;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Besluit prijsaanduiding producten wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 5 wordt het volgende artikel ingevoegd:
Artikel 5a
1. Bij aankondigingen van prijsverminderingen geeft de verkoper de laagste verkoopprijs aan die
door hem is toegepast gedurende een periode die niet korter is dan dertig dagen voor de
toepassing van de prijsvermindering.
2. In afwijking van het eerste lid mag de verkoper voor producten waarop
een ‘te gebruiken tot’-datum is vermeld de verkoopprijs aangeven die direct voorafgaand aan de
prijsvermindering is toegepast.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid, geeft de verkoper ingeval de prijsvermindering
progressief wordt verhoogd de verkoopprijs aan zonder prijsvermindering, voorafgaand aan de
toepassing van de eerste prijsvermindering.
4. Het eerste lid is niet van toepassing zolang het product minder dan dertig dagen op de markt is.
Artikel II
Indien het bij koninklijke boodschap van 12 oktober 2021 ingediende voorstel van wet tot wijziging
van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de
Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad
en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de
Unie (PbEU 2019, L 328) (Kamerstukken 35940) tot wet is of wordt verheven en die wet in
werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

1

