
 

 

van de VREG van 28/11/2019 

met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de afnemers zonder 

registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische 

lastprofielen voor aardgas voor het jaar 2020. 
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Gelet op artikel 4.2.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen 
betreffende het energiebeleid; 

Gelet op artikel 4.3.20 van het Technisch Reglement Distributie Gas van 20 september 2019; 

Gelet op de voorstellen van synthetische lastprofielen aardgas voor het jaar 2020, door Synergrid 
overgemaakt aan de VREG op 25 oktober 2019; 

Gelet op de beslissing van de VREG van 10 december 2018 met betrekking tot de goedkeuring van 
de categorieën van de afnemers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de 
overeenstemmende synthetische lastprofielen voor aardgas voor het jaar 2019; 

Gezien de VREG in kennis gesteld werd door Synergrid (via email op 25 oktober 2019) van het feit 
dat de netbeheerders en leveranciers de synthetische lastprofielen voor het jaar 2020 hebben 
goedgekeurd; 

Overwegende dat dit voorstel van synthetische lastprofielen voor het jaar 2020 voldoet aan de 
terzake van toepassing zijnde decretale en reglementaire bepalingen; 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De volgende classificatie in categorieën van afnemers zonder registratie van het 
gemeten verbruiksprofiel is van toepassing in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2020: 

1° Voor afnemers met historische verbruiksgegevens: 

SLP nummer type afnemer toekenningscriteria 

S31 Niet-huishoudelijk Verbruik < 150 000 kWh/jaar 

S32 Niet-huishoudelijk Verbruik ≥ 150 000 kWh/jaar 

S41 Huishoudelijk Niet van toepassing 

2° Voor afnemers zonder historische verbruiksgegevens: 
SLP nummer type afnemer toekenningscriteria 

S31 Niet-huishoudelijk Afnemer met meter < G160 

S32 Niet-huishoudelijk Afnemers met meter ≥ G160 

S41 Huishoudelijk Niet van toepassing 

Artikel 2. Bij de classificatie, bedoeld in artikel 1, gelden voor het jaar 2020 de 
overeenstemmende synthetische lastprofielen, zoals opgenomen in bijlage. 

Artikel 3. De beslissing van de VREG van 10 december 2018 met betrekking tot de goedkeuring 
van de categorieën van de afnemers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de 
overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2019, wordt opgeheven voor wat de 
periode vanaf 1 januari 2020 betreft.  

Voor de VREG 

Brussel, 28 november 2019 

Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 


