Effectentoets
NB. Onderstaande tekst is identiek aan paragraaf 4.2 van de Nota van Toelichting (‘Regeldruk’).
Het Adviescollege Toetsing Regeldruk wordt om advies gevraagd met betrekking tot deze
paragraaf.
De gevolgen van dit wijzigingsvoorstel zijn naar verwachting zeer beperkt.
Gevolg van het wijzigingsvoorstel kan zijn dat ondernemers hun bestaande systeem moeten
aanpassen waarin productinformatie, zoals referentieprijzen, wordt bijgehouden. De termijn voor
het vaststellen van de referentieprijs gaat namelijk van drie maanden naar (minimaal) dertig
dagen. Gezien het feit dat de meeste (zo niet alle) bedrijven hun prijzen ten behoeve van hun
eigen bedrijfsprocessen al bijhouden is de verwachting dat het eventueel aanpassen in het systeem
nauwelijks tot extra regeldruk zal leiden.
Het kabinet heeft bovendien besloten om uitzonderingen te introduceren voor progressieve
prijsverminderingen (zie paragraaf 3.3), producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn
(zie paragraaf 3.4) en goederen die snel bederven (zie paragraaf 3.5). Het introduceren van deze
uitzonderingen betekent een beperking van de regeldrukeffecten ten opzichte van het onverkort
hanteren van de algemene regel voor alle prijsverminderingen. Belangrijker nog is dat het kabinet
met het introduceren van deze uitzonderingen de bestaande praktijk in de markt zoveel mogelijk
volgt en dat de regeldrukeffecten voor ondernemers ten opzichte van de bestaande situatie dus
marginaal zullen zijn, zonder dat de belangen van consumenten worden geschaad.
Door de uitzondering voor progressieve prijsverminderingen blijft het mogelijk voor ondernemers
om een reeks opeenvolgende prijsverminderingen af te blijven zetten tegen de prijs die gold
voorafgaand aan de eerste prijsvermindering, zoals gebruikelijk is in onder meer de modebranche.
De uitzondering betrekking tot producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn, stelt
ondernemers, net als op dit moment het geval is, in staat om ook binnen dertig dagen na het op de
markt brengen van producten een prijsverminderingsactie te voeren. Ook consumenten profiteren
hiervan. Met de uitzondering rond goederen die snel bederven komt het kabinet tegemoet aan de
praktijk van snel wisselende prijzen van dergelijke producten (die slechts enkele dagen worden
aangeboden).

