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Besluit van 20 november 2014, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, 
van de Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van 
onder meer de Mediawet 2008 in verband met 
aanpassing van de rijksmediabijdrage, 
beëindiging van de wettelijke taken van de 
Stichting Radio Nederland Wereldomroep en 
aanpassingen van meer technische aard 
(Stb. 2012, 319) 

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

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

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 18 november 2014, nr. WJZ/694099 (10507), directie 
Wetgeving en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel VII, eerste lid, van de Wet van 28 juni 2012 tot wijziging 
van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de 
rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting 
Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische 
aard (Stb. 2012, 319); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Artikel I, onderdeel AA, van de Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van 
onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de 
rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting 
Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische 
aard (Stb. 2012, 319), treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 
voor zover het betreft vervanging van artikel 2.137, eerste en tweede lid, 
van de Mediawet 2008. 
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Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 20 november 2014 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
S. Dekker 

Uitgegeven de tweede december 2014 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Artikel I, onderdeel AA van de Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van 
onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de 
rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting 
Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische 
aard (Stb. 2012, 319) bevat een wijzigingsopdracht die ziet op het gehele 
artikel. Tot deze wet tot stand kwam bestond het toen geldende artikel 
2.137 ook uit twee leden. Het was derhalve een één-op-één vervangen. 

Sindsdien is er als gevolg van Stb. 2013, 454 een derde lid aan het 
artikel toegevoegd. Het is echter wenselijk dat het verbod zoals dat is 
geregeld in Stb. 2012, 319 per 1-1-2015 wordt ingevoerd. De wijzigingsop-
dracht is echter niet geheel passend op de huidige situatie, temeer omdat 
het tevens wenselijk is het thans bestaande derde lid te handhaven. Om 
deze reden treedt artikel I, onderdeel AA, in werking voor zover het gaat 
om de vervanging van de eerste twee leden, zoals dat destijds ook de 
bedoeling van de wetgever was. 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
S. Dekker
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