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Onderwerp 
Gewijzigd voorstel GXX-profiel 8 juli 2019 19002/MH 

Geachte mevrouw Hijmans van den Bergh, 
Hierbij ontvangt u een gewijzigd voorstel GXX-profiel (bijlage 1). 
Om het vaststellen en beheren van alle verbruiksprofielen in één hand te leggen, hebben NEDU en Netbe- 
heer Nederland het voorstel GXX-profiel bij ACM ingediend (kenmerk 16022). In overleg met ACM wordt 
dit voorstel hierbij gewijzigd. Met dien verstande dat de oorspronkelijk voorgestelde codewijzigingen wor- 

bijgaande codewijzigingen. 

Arthur van Wijlick
Voorzitter 
Vereniging NEDU 

Directeur 
Netbeheer Nederland 
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BIJLAGE I Gewijzigd GXX-voorstel 

BIJLAGE I van het Codewijzigingsvoorstel GXX-profiel d.d. 28 november 2016, met kenmerk 16022, komt als volgt te luiden: 
Codewijzigingen 
ARTIKEL I De Informatiecode elektriciteit en gas wordt als volgt gewijzigd: 
A 
Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd: 
Bijlage 3. Verbruiksprofielen gas 
B3.1. Vaststelling en beheer van verbruiksprofielen 
B3.1.1 Met uitzondering van B3.1.2 tot en met B3.1.4 is Odeze bijlage is alleen van toepassing op profielaf- nemers. 
B3.1.2 
Ten behoeve van de vaststelling en het beheer van de verbruiksprofielen organiseert eEen represen tatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van gas een overlegplatform., waarin naast 
B3.1.3 Het overlegplatform is als volgt samengesteld: a. een delegatie van een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met 

het transporteren, leveren of meten van gas, tevens zitting hebben-aile en b. de erkende programmaverantwoordeliiken die transporteren voor profielafnemers. 
B3.1.4 
Het overlegplatform heeft tot taak de volgende verbruiksprofielen vast te stellen en te beheren: 

(i) G1A, bedoeld in B3.3.4; 
(ii) G2A, bedoeld in B3.3.4 van deze code, en in 4.3.1.11 van de Allocatiecode gas; 
(iii) G2B, bedoeld in B3.3.4; 
(iv) GGV, bedoeld in 4.3.1.3 en 4.3.1.4 van de Allocatiecode gas: 
(v) GXX, bedoeld in 4.3.1.5 en 4.3.1.6 van de Allocatiecode gas: 
(vi) GIS, bedoeld in 4.3.1.8 en 4.3.1.9 van de Allocatiecode gas: en 
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(vii) GIN, bedoeld in 4.3.10 van de Allocatiecode gas 

ARTIKEL II 
De Allocatiecode gas wordt als volgt gewijzigd: 
A 
Bla.2.1 
Uiterliik op l-awTiuli van elk iaar worden stelt het overlegplatform, bedoeld in B3.1.2. van de Infor- 
matiecode elektriciteit en gas, de parameters voor het verbruiksprofiel voor de profielcategorie GXX 
ter beschikking aan die worden gebruikt in het Centraal Svsteem-Stuursigoaal bekend gemaakt door 
de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, de beheerder van het Centraal Systeem Stuursig- 
naal. 
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