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Besluit van 31 mei 2021 tot vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van Wijziging van
de Auteurswet en de Wet op de naburige
rechten in verband met de implementatie van de
Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot
vaststelling van voorschriften inzake de
uitoefening van auteursrechten en naburige
rechten die van toepassing zijn op bepaalde
online-uitzendingen van omroeporganisaties en
doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en
tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de
Raad (Implementatiewet richtlijn online
omroepdiensten) (Stb 2021, 248)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van
27 mei 2021, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3342039;
Gelet op artikel VI van de Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de
naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU)
2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot
vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en
naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen
van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s
en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet
richtlijn online omroepdiensten) (Stb 2021, 248)
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in
verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het
Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van
voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige
rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van
omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en
tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet
richtlijn online omroepdiensten) (Stb 2021, 248) treedt in werking met
ingang van 7 juni 2021.
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Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 31 mei 2021
Willem-Alexander
De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker
Uitgegeven de eerste juni 2021
De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus
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