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Besluit van 25 augustus 2003, houdende
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de artikelen 45, 46 en 47
van de Gaswet

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
18 augustus 2003, nr. WJZ 3041829;

Gelet op artikel 88, eerste en vijfde lid, van de Gaswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 45, 46 en 47 van de Gaswet treden in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit
wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 augustus 2003
Beatrix

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de negende september 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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NOTA VAN TOELICHTING

Bij liberalisering van de gaslevering aan kleinverbruikers vervalt het
begrip «beschermde afnemer», en hiermee de vergunningplicht voor
levering aan beschermde afnemers als bedoeld in artikel 21 en verder van
de Gaswet. In de plaats hiervan komt een vergunningsplicht als bedoeld
in artikel 43 en verder van de wet, voor levering aan kleinverbruikers.

Het is wenselijk dat de vergunningen voor de levering van gas aan
kleinverbruikers minimaal enkele maanden vóór de datum van markt-
opening verleend kunnen worden. De leveringscontracten gaan weliswaar
pas in op de datum van marktopening, maar het zou anders, op het
moment dat de consument een leverancier kiest, nog onduidelijk kunnen
zijn of deze leverancier wel een vergunning zal krijgen. Uit een oogpunt
van bescherming van de consument is dit niet gewenst. Leveranciers
krijgen met de tijdige inwerkingtreding van de artikelen 45 tot en met 47
van de Gaswet de gelegenheid om een vergunning aan te vragen voordat
zij hun wervingscampagnes starten en leveringscontracten sluiten. Voor
een afnemer is het daarmee duidelijk dat hij te maken heeft met een
betrouwbare leverancier. De artikelen 43, 44, 48 en 49 van de Gaswet
zullen op de datum van de marktopening in werking treden.

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
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