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Besluit van 10 september 2012, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding 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 Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 7 september 2012, nr. WJZ-433840 (10257), 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  

1. 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 met 
uitzondering van artikel I, onderdelen E, H, J, punt 4, Q, U, AA, GGa, JJa, 
WW, XX en YY, in werking met ingang van 1 januari 2013. 

2. Artikel I, onderdelen E, Q, U, GGa, JJa, WW, XX en YY, van de in het 
eerste lid genoemde wet treedt in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. 
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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. 

’s-Gravenhage, 10 september 2012 
Beatrix 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
J. M. van Bijsterveldt-Vliegerthart 

Uitgegeven de eenentwintigste september 2012 

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

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; verder: wijzi-
gingswet) treedt voor het grootste gedeelte in werking met ingang van 
1 januari 2013. 

Voor een aantal onderdelen van artikel I van de wijzigingswet voorziet 
het besluit in inwerkingtreding per direct. Het betreft met name wijzi-
gingen in de Mediawet 2008 die het gevolg zijn van implementatie van de 
richtlijn Audiovisuele mediadiensten en afspraken met en toezeggingen 
aan de Europese Commissie. 

Voor de onderdelen van artikel I van de wijzigingswet die betrekking 
hebben op de verhoging van de contributie voor leden van omroepver-
enigingen en de verscherpte voorschriften betreffende de ledenwerving, 
zal de inwerkingtreding eerst plaatsvinden na de ledentelling voor de 
concessieperiode 2016–2020. Naar verwachting wordt die ledentelling in 
het voorjaar of de loop van 2014 gehouden. Deze latere inwerkingtreding 
vloeit voort uit mijn desbetreffende toezegging tijdens de parlementaire 
behandeling van het wetsvoorstel dat tot de wijzigingswet leidde. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
J. M. van Bijsterveldt-Vliegerthart
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