
Fluxys Belgium - Tarieven voor stockagediensten voor het jaar 2022

Voor jaar 2022 
(†)

LOENHOUT

Dienst kost voor 1 MWh

Standaardeenheid (SBU) €/SBU/jaar €/MWh

Default SBU 99,21 3,66

Golden SBU 106,99 3,52

Injectiecapaciteit €/m³(n)/u/jaar €/MWh/u/jaar 
(*) €/MWh

Vaste 29,35 2596,98 0,30

Voorwaardelijke 11,74 1038,61 0,12

Booster Capaciteit (dagelijks) 29,35 2596,98 0,30

Prioriteit Booster Capaciteit (lange termijn) 23,47 2077,21 0,24

Uitzendcapaciteit €/m³(n)/u/jaar €/MWh/u/jaar 
(*) €/MWh

Vaste 17,81 1576,14 0,18

Voorwaardelijke 7,12 630,08 0,07

Booster Capaciteit (dagelijks) 17,81 1576,14 0,18

Prioriteit Booster Capaciteit (lange termijn) 14,25 1261,10 0,14

Opslag Volume €/GWh/jaar €/MWh

Vast 1392,35 1,39

Voorwaardelijk 1392,35 1,39

In Loenhout, is de Gas in Kind van 1% van de geïnjecteerde hoeveelheden en van 0,5% van de uitgezonden hoeveelheden.

Transfer van Capaciteit en/of aardgas in opslag

- Transfer van capaciteit en/of aardgas in opslag (te betalen door elk van 

de partijen) - Transactie gerealiseerd door de partijen 253,87 €/transfer/partij

- Transfer van capaciteit en/of aardgas in opslag (te betalen door de 

verkoper) - Transactie gerealiseerd door Fluxys Belgium in naam van 3,0%

% van het totaal 

gereguleerde tarief

(*) gebruikte GCV voor conversie tussen m³(n)/u en kWh/u: 11,3 kWh/m³(n)

(†)
 De CREG heeft op 1 juli 2021 tarieven voor de gehele tariefperiode goedgekeurd door de tarieven 2021 en de indexatieformule goed 

te keuren. Deze indexatieformule zal elk jaar tot 2023 toegepast worden.

De tariefindexering zal op 1 januari van elk jaar berekend worden in overeenstemming met de volgende formule: "tarieven voor het jaar 

20xx" = "tarieven voor het jaar (20xx-1)" vermenigvuldigd met "consumptieprijzenindex van november van het jaar (20xx-1)" gedeeld door 

"consumptieprijzenindex van november van het jaar (20xx -2)". De nieuwe tarieven berekend met deze indexatieformule zullen elk jaar in 

de maand december van het jaar (20xx-1) worden gepubliceerd. De resulterende tarieven zullen worden afgerond op minstens 2 

significante cijfers.
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