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Wet van 14 juli 2021 tot wijziging van de 
Winkeltijdenwet in verband met de bescherming 
van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van 
openingstijden 

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

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

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is winkeliers 

te beschermen tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden; 
Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 

gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Na artikel 9 van de Winkeltijdenwet wordt een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 10  

1. Onverminderd de artikelen 2, 3, 6 en 8, is een eenzijdige wijziging van 
openingstijden waarmee de eigenaar of beheerder van een winkel niet 
uitdrukkelijk heeft ingestemd op het moment van die wijziging, nietig ten 
aanzien van die eigenaar of beheerder. 

2. De nietigheid geldt voor eenzijdige wijzigingen die voor de datum van 
inwerkingtreding van het eerste lid aan de eigenaar of beheerder van een 
winkel bekend zijn gemaakt, vanaf die datum. 

ARTIKEL IA  

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat zendt binnen vijf jaar 
na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag 
over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, met in 
het bijzonder oog voor mogelijk negatieve effecten voor winkeliers in 
verband met hun vrijheid van vestiging en op de diversiteit van het 
winkelaanbod. 
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ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 14 juli 2021 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
M.C.G. Keijzer 

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2021 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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