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Besluit van 14 augustus 2003, houdende
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2003 tot
wijziging van de Overgangswet
elektriciteitsproductiesector in verband met de
financiering van de tegemoetkoming aan de
elektriciteitsproductiesector uit de algemene
middelen en van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet omwille van de correctie van enkele
tariefbepalingen alsmede in verband met een
tijdelijk verbod van privatisering van
netwerkbedrijven (Stb. 316)

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
11 augustus 2003, nr. WJZ 3044389;

Gelet op artikel VI, eerste lid, van de wet van 3 juli 2003 tot wijziging van
de Overgangswet elektriciteitsproductiesector in verband met de
financiering van de tegemoetkoming aan de elektriciteitsproductiesector
uit de algemene middelen en van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet
omwille van de correctie van enkele tariefbepalingen alsmede in verband
met een tijdelijk verbod van privatisering van netwerkbedrijven (Stb. 316);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 3 juli 2003 tot wijziging van de Overgangswet elektriciteits-
productiesector in verband met de financiering van de tegemoetkoming
aan de elektriciteitsproductiesector uit de algemene middelen en van de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet omwille van de correctie van enkele
tariefbepalingen alsmede in verband met een tijdelijk verbod van
privatisering van netwerkbedrijven (Stb. 316) treedt in werking met ingang
van 19 augustus 2003.
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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, 14 augustus 2003
Beatrix

De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de negentiende augustus 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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