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Besluit van 24 november 2006, houdende
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de Veegwet EZ 2005 en de
wet van 20 november 2006, tot wijziging van de
Gaswet in verband met de maatregelen die
nodig zijn ter uitvoering van de verordening (EG)
nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 28 september
2005 betreffende de voorwaarden voor de
toegang tot aardgastransmissienetten (PbEU
L 289) (Stb. 595)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van
17 november 2006, nr. WJZ 6097221;

Gelet op artikel XXVI van de Veegwet EZ 2005 en artikel II van de wet
van 20 november 2006, tot wijziging van de Gaswet in verband met de
maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van de verordening (EG)
nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de
toegang tot aardgastransmissienetten (PbEU L 289) (Stb. 595);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De volgende artikelen van de Veegwet EZ 2005 treden in werking op de
dag na uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst:

a. artikel I , de onderdelen A tot en met H, J tot en met Ma, O tot en met
MM;

b. artikelen II tot en met XXIII;
c. artikel XXV.

Artikel 2

De wet van 20 november 2006 tot wijziging van de Gaswet in verband
met de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van de verordening (EG)
nr. 1775/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 28 september 2005 betreffende de voorwaarden voor de
toegang tot aardgastransmissienetten (PbEU L 289), treedt in werking op
de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
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Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 2006
Beatrix

De Minister van Economische Zaken,
J. G. Wijn

Uitgegeven de twaalfde december 2006

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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