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Wet van 20 november 2006 tot wijziging van de
wet tot herstel van wetstechnische gebreken en
leemten alsmede aanbrenging van enkele
inhoudelijke wijzigingen in de
Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet
1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele
andere daarmee verbandhoudende wetten, de
Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001,
de Wet op de kamers van koophandel en
fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften
aanbestedingen en diverse andere wetten
(Veegwet EZ 2005)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 de

Veegwet EZ 2005 indien deze tot wet wordt verheven te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 maart 2005 ingediende
voorstel van wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten
alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijziging in de
Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de
Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de
Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van
koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbeste-
dingen en diverse andere wetten (30 027) tot wet wordt verheven, wordt
die wet als volgt gewijzigd:
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A

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel R, onder 1, vervalt «81,».

2. In onderdeel LL, onder 1, wordt na «12g» ingevoegd: , 81.

3. Na onderdeel OO wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

OOa

Na artikel 66b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 66c

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de
voorwaarden die leveranciers hanteren ten opzichte van vergunning-
houders. Deze regels kunnen betrekking hebben op de zekerheden die
worden gevraagd voor de levering van gas aan vergunninghouders.

B

Artikel IX, onderdeel A, vervalt.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 maart 2005 ingediende
voorstel van wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten
alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijziging in de
Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de
Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de
Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van
koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbeste-
dingen en diverse andere wetten (30 027), nadat het tot wet is verheven,
in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

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

Gegeven te ’s-Gravenhage, 20 november 2006
Beatrix

De Minister van Economische Zaken,
J. G. Wijn

Uitgegeven de vijfde december 2006

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