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VOORAF 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) geeft in deze nota 
op beknopte wijze een overzicht van de belangrijkste evoluties op de Belgische groothandelsmarkten 
voor elektriciteit en gas in 2021. Deze nota is opgesteld in afwachting van de meer gedetailleerde 
studies die de CREG jaarlijks maakt over de groothandelsmarkten en die in de komende maanden 
gefinaliseerd worden.  

Er wordt zoveel mogelijk een historiek gegeven van de voorgaande jaren. Op deze manier krijgt de 
lezer een beter begrip van de evoluties op de groothandelsmarkten. 

Sommige gegevens zijn nog niet gevalideerd en kunnen dus nog wijzigen.  

Het Directiecomité van de CREG heeft deze nota goedgekeurd op zijn vergadering van 27 januari 2022. 
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1. ELEKTRICITEIT 

1.1. ELEKTRICITEITSAFNAME 

1. De totale afname en de belasting van het transmissienetwerk in België steeg in 2021 ten 
opzichte van de sterke daling in 2020. Gezien het feit dat deze sterke daling in 2020 het gevolg was 
van de uitzonderlijke en specifieke context van de covid-19 pandemie en de lockdowns die als 
maatregelen hiertegen werden genomen, dient echter eerder gesproken te worden van een 
normalisering van de belasting en afname binnen de geobserveerde dalende trend op de langere 
termijn.  

2. De totale afname bedroeg 84,4 TWh (een stijging van 4,1% ten opzichte van 2020 waar eerder 
een daling van 4,5% ten opzichte van 2019 werd genoteerd), de belasting van het transmissienet 
bedroeg 70,9 TWh (een stijging van 1,4% ten opzichte van 2020 waar eerder een daling van 5,8% ten 
opzichte van 2019 werd genoteerd). De daling in de belasting van het transmissienetwerk wordt dus 
veel minder ongedaan gemaakt door de stijging in 2021 dan de totale afname van het 
transmissienetwerk. De reden hiervoor is de relatieve toename van de niet-gemeten, ter plaatse 
verbruikte lokale opwekking van elektriciteit, die niet wordt meegenomen in de belasting van het 
transmissienetwerk maar waarvan schattingen in de totale afname worden opgenomen (zie ook deel 
1.2). 

 

 

Figuur 1 Elektriciteitsafname van het transmissienetwerk 
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1.2. ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 

3. Belgische elektriciteitscentrales genereerden in 2021 een recordhoeveelheid stroom: 93,3 TWh 
werd geproduceerd in de Belgische regelzone.1 Door de hoge en continue beschikbaarheid van het 
nucleaire productiepark werd 48,0 TWh elektriciteit geproduceerd door de 7 aanwezige reactoren in 
Doel en Tihange. Tegelijkertijd nam de productie uit gasgestookte centrales doorheen de beschouwde 
periode af tot 19,1 TWh. De evolutie van de jaarlijkse geproduceerde elektriciteitsvolumes per 
productietechnologie wordt weergegeven in Figuur 2. 

4. De sterke toename van de geproduceerde energie leidde, in combinatie met de relatieve afname 
van de vraag naar elektriciteit (sectie 1.1), tot een hoge export van elektriciteit naar de buurlanden 
(met name Groot-Brittannië en Frankrijk, zie ook sectie 0). 

 

Figuur 2 Geproduceerde elektriciteit 

5. De bovenstaande Figuur 2 geeft de jaarlijkse schommelingen in de productie per technologie 
weer. Om de wijzigingen per categorie in 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar 2020 te 
visualiseren, toont Figuur 3 stapsgewijs hoe de totale productie van 82,8 TWh in 2020 evolueert tot 
een productie van 93,3 TWh in 2021. De voornaamste factor in de stijging van de productie is de 
toename van de nucleaire productie: deze steeg op jaarbasis met 15,2 TWh (tot 48,0 TWh). De 
gasgestookte productie nam daarentegen sterk af met 4,7 TWh (tot 19,1 TWh). De productie uit wind 
(-0,24 TWh tot 10,7 TWh) en zon (+0,42 TWh tot 4,7 TWh) bleef, ondanks de toename in de 
geïnstalleerde capaciteit, min of meer stabiel. Dit valt te verklaren door relatief ongunstige 
weersomstandigheden die een negatieve impact hebben op de belastingsfactor van deze 
technologieën. 

 

1 De productiecijfers voor elektriciteit zijn gebaseerd op de data van de Entso-E Transparency Platform (“ETP”, datasets 
16.1.B_C) en bijgevolg niet op de gemeten en gerapporteerde CIPU injecties van Elia. De ETP data omvatten metingen van 
productie-eenheden. Waar deze metingen niet beschikbaar zijn (bv. voor kleine productie-eenheden) worden schattingen 
gebruikt. 
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Figuur 3 Wijziging in de productiemix 
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1.3. UITWISSELINGEN VAN ELEKTRICITEIT 

6. In 2021 bedroeg de gemiddelde prijs voor elektriciteit op de Belgische day-aheadmarkt 104,1 
€/MWh: duidelijk hoger dan de gemiddelde prijzen in Duitsland (96,8 €/MWh) en Nederland (103,0 
€/MWh) maar ook gevoelig lager dan Oostenrijk (106,9 €/MWh), Frankrijk (109,2 €/MWh) en Groot-
Brittannië (137,7 €/MWh). De geobserveerde prijzen kenden echter doorheen het jaar 2021 een zeer 
opvallende evolutie, des te meer wanneer ze beschouwd worden in het licht van historische 
geobserveerde prijzen. Vooral sinds de tweede helft van het jaar zijn de prijzen explosief gestegen,2 en 
in sommige gevallen zelfs met een factor 5 toegenomen.  

 

 

Figuur 4 Historische evolutie van de day-aheadprijzen 

7. Ondanks een sterke stijging van de prijzen, valt op dat de prijsconvergentie (i.e. de mate waarin 
de prijzen tussen België en haar buurlanden gelijk zijn) op gelijkaardige niveaus als in 2020 blijft. Sinds 
2015 is er een sterke toename waargenomen van het aantal uren waarin de prijzen tussen de 
biedzones in de CWE regio convergeren, door verbeteringen van de werking aan de stroomgebaseerde 
marktkoppeling in het day-ahead tijdsbestek. Het maandelijks aantal uren met prijsconvergentie 
(uitgedrukt als percentage van het totaal aantal uren in een maand) wordt weergegeven in Figuur 5. 

 

2 Voornamelijk onder invloed van de sterke stijging van de aardgasprijs en in mindere mate door de stijging van de CO2-prijs 

in het Emissiehandelssysteem van de EU – beiden zijn belangrijke factoren in de variabele kosten van gascentrales, die 
doorgaans de prijs in de Belgische day-aheadmarkt bepalen. De CREG schreef, naar aanleiding van deze observaties, een 
gedetailleerde studie over de recente prijsstijgingen:  
https://www.creg.be/nl/nieuws/studie-over-de-stijging-van-de-elektriciteits-en-aardgasprijzen-belgie  

https://www.creg.be/nl/nieuws/studie-over-de-stijging-van-de-elektriciteits-en-aardgasprijzen-belgie
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Figuur 5 Prijsconvergentie op de day-aheadmarkten 

8. Van alle haar omringende landen is België het enige waarbij het aantal uren met negatieve 
prijzen is gestegen in 2021 ten opzichte van 2020. Dit past in een langeretermijntrend waarbij het 
aantal uren met negatieve prijzen sterk is toegenomen sinds 2018, toen dit nog een eerder marginaal 
fenomeen was. In 2021 steeg dit aantal uren tot 159 (of 1,8% van de tijd), geen enkel ander Europees 
land kende een hoger aantal uren met negatieve prijzen. 

 

Figuur 6 Negatieve prijzen in day-aheadmarkten 
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Figuur 7 Winstgevendheid van STEG-centrales 

9. Een gemiddelde STEG-centrale dekte zich in 2021 voor 9,7 M€ in op de langetermijnmarkten. 
Een vooruitblik op 2022 leert dat deze tendens aanhoudt: voor 2022 kan de maximale capaciteit (90%) 
van een gemiddelde STEG worden ingedekt via de hierboven beschreven strategie, wat een winst van 
11,5 M€ oplevert op de langetermijnmarkt. In verband hiermee werden alle kosten voor de aankoop 
van gas en CO2 in aanmerking genomen, in tegenstelling tot de operationele kosten. Niettemin kan, 
net zoals in 2021, via de langetermijnmarkt reeds de vaste operationele kost volledig gedekt worden. 
Voor het zevende jaar op rij stijgt de winstgevendheid van de STEG-centrale op de 
langetermijnmarkten, ondanks de impact van hoge gasprijzen en covid-19 in 2021. 

Op de day-aheadmarkt genereert een gemiddelde STEG-centrale 44,6 M€ bijkomende winsten in 2021. 
Het op voorhand verkopen van energie op de langetermijnmarkten laat immers toe om deze energie 
terug te kopen wanneer de CSS op korte termijn negatief wordt. Hoe sterker negatief, hoe 
winstgevender. 

10. Rekening houdend met de jaarlijkse vaste kosten en de variabele kosten en een beschikbaarheid 
van 90%, leidt dit tot een operationele winst van 39,3 M€ in 2021, de hoogste winst in 15 jaar. 
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1.4. INTERCONNECTIES 

11. De fysieke uitvoer van elektriciteit bereikte een absoluut record in 2021: 20,1 TWh stroomde 
over de geïnstalleerde interconnectoren naar de buurlanden. Het grootste deel (7,2 TWh) ging naar 
Groot-Brittannië, gevolgd door Frankrijk (7,0 TWh). Tegelijkertijd werd ook 12,5 TWh elektriciteit 
ingevoerd, voornamelijk vanuit Nederland (5,3 TWh) en Frankrijk (4,4 TWh). Dit heeft tot een positieve 
exportbalans geleid (netto-export bedroeg 7,6 TWh): sinds 2019 is België structureel en in toenemende 
mate uitvoerder van elektriciteit. Dit staat in scherp contrast met de voorgaande jaren, toen België 
structureel grote volumes aan elektriciteit diende in te voeren (met als dieptepunt de 20,7 TWh netto-
import in 2015). 

12. De recente indienstname van twee nieuwe 1.000 MW gelijkstroominterconnectoren (Nemo Link 
naar Groot-Brittannië in januari 2019 en ALEGrO naar Duitsland in november 2020) hadden beiden een 
niet te onderschatten impact op de uitwisselingen tussen België en haar buurlanden, zij het op een 
andere manier. Terwijl de Nemo Link kabel voornamelijk diende om elektriciteit te exporteren naar 
Groot-Brittannië (netto export 7,0 TWh), was de balans op ALEGrO meer in evenwicht (netto export 
0,05 TWh).  

 

 

Figuur 8 Elektriciteitsstromen op Belgische interconnectoren 
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1.5. BALANCERING 

13. De convergentie tussen de gemiddelde jaarlijkse dagmarktprijs en positieve en negatieve 
onbalansprijs blijft ook in 2021 behouden. Niettemin bedraagt het prijsverschil 3,8 €/MWh, in het 
voordeel van de onbalansprijs, die 100,3 €/MWh bedraagt. Deze convergentie impliceert meteen ook 
dat de gemiddelde onbalansprijzen in grote mate onderhevig zijn aan dezelfde extreme prijsstijgingen 
die werden geobserveerd op andere (bv. day-ahead-)markten (zie ook sectie 0) 

 

 

Figuur 9 Day-ahead- en onevenwichtsprijzen 
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2. AARDGAS 

2.1. GRENSOVERSCHRIJDENDE AARDGASSTROMEN EN 
AARDGASVERBRUIK 

14. De onderstaande grafiek geeft voor de periode 2011-2021 de netto aardgasstromen per 
betrokken land of via LNG, zowel voor entry (positief) als exit (negatief). De rode lijn geeft het verschil 
tussen grensoverschrijdende entry en exit en komt dus overeen met de aardgasconsumptie in België3. 
In 2021 was de aardgasconsumptie 190,3 TWh, een quasi stabiel verbruik als in 2020 (190,7 TWh). 

 

Figuur 10 Aardgasstromen en -verbruik 

15. De Belgische aardgasconsumptie bleef in het tweede coronajaar 2021 quasi stabiel (-0,2%). De 
temperatuurschommelingen in 2021 geven aan dat de verwarmingsbehoefte 22,4% hoger lag dan in 
2020. Het aardgasverbruik op de distributienetten lag dan ook 14% hoger dan in 2020 (101,9 TWh ten 
opzichte van 89,2 TWh in 2020). Het industrieel aardgasverbruik daalde met 4,9% en het 
aardgasverbruik door aardgasgestookte elektriciteitscentrales kende nog een sterkere daling met 
20,3%. De patronen in de grensoverschrijdende aardgasstromen zien er als volgt uit: 

  

 

3 Dit is niet exact het nettoverbruik aangezien er ook netto stockwijzigingen zijn in de opslag van Loenhout (2011:-0,36 TWh; 

2012:+1,45 TWh; 2013:-0,72 TWh; 2014: -1,18 TWh ; 2015 : +1,82 TWh ; 2016 : -2,11 TWh ; 2017 : +3,34 TWh ; 2018 : -0,83 
TWh; 2019: -3,27 TWh; 2020: +1,08 TWh; 2021: +1,07 TWh). 
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Verenigd Koninkrijk (VK): In 2018 daalde de aardgasbevoorrading uit het Verenigd Koninkrijk tot 13 
TWh, terwijl er in 2019 een significante stijging wordt geregistreerd tot 43,9 TWh om in 2020 dan weer 
te dalen tot 32 TWh (-27,1%). In 2021was er een omslag van dit bevoorradingspatroon en werd er een 
netto aardgasstroom richting het VK opgetekend van 0,9 TWh. Deze fluctuaties tonen vooral de 
flexibiliteit aan van het aardgassysteem die een efficiënte aardgasbevoorrading ondersteunt.  

Nederland (NL): In 2017 is er een sterke daling van de netto aardgasstroom vanuit Nederland met 
21,7%, waardoor een netto aardgasstroom van 110 TWh wordt bereikt. Dit niveau wordt nagenoeg 
behouden in 2018 (111,5 TWh). In 2019 wordt een daling met 37,7% tot 69,5 TWh geregistreerd. Deze 
dalende trend zet zich verder in 2020 met een daling van 28,9% tot 49,4 TWh (35,3% van het niveau in 
2016). In 2021 werd echter weer een toename opgetekend tot 58,5 TWh (+18,4%). Aardgas vanuit 
Nederland betreft niet enkel, en progressief steeds minder, aardgas gewonnen in Nederland (zie 
bijvoorbeeld L-gas waarvan de Nederlandse uitvoer wordt uitgefaseerd in België tegen einde 2024 en 
bestaat tegenwoordig vooral uit ‘verarmd’ H-gas door de toevoeging van stikstof om de L-gaskwaliteit 
te verkrijgen) tevens aardgas afkomstig van bronnen elders (bijvoorbeeld vanuit Noorwegen of 
Rusland) dat al dan niet via verhandeling in Nederland terechtkomt op de Belgische markt. 

Noorwegen (NO): In 2018 ligt het invoerniveau op 165,4 TWh om vervolgens te dalen tot 160,8 TWh 
in 2019 en dan weer toe te nemen tot 166,8 TWh in 2020, ofwel een volume dat overeenkomt met 
87,5% van het Belgische aardgasverbruik. Dit Noors aardgasvolume richting Zeebrugge is stabiel 
gebleven in 2021 (165,3 TWh). 

16. LNG: In 2017 blijft de instroom van LNG in België stabiel op het niveau van 11,9 TWh, om daarna 
te stijgen tot 26,8 TWh in 2018. In 2019 steeg de invoer van LNG tot een niveau van 72,7 TWh. In 2020 
daalde de invoer van LNG tot 50,9 TWh (-30%) maar nog steeds een volume dat tweemaal groter is 
dan in 2018. Dit LNG-volume kende evenwel een verdere daling tot 44,0 TWh in 2021.  

17. De Belgische markt heeft een zeer flexibel bevoorradingspatroon van aardgas. Dit heeft alles te 
maken met de intense grensoverschrijdende aardgashandel in België en de keuze uit diverse routes en 
bronnen naargelang de marktomstandigheden. Het is net deze grensoverschrijdende handel en het 
internationaal portefeuillebeheer van de diverse leveranciers die zorgen voor liquiditeit in België zelf 
en die bijdragen tot het waarborgen van efficiënte groothandelsprijzen en leveringszekerheid. Een 
vereiste opdat de markt daadwekelijk functioneert is evenwel dat alle marktpartijen, inclusief aardgas 
producerende landen, handelen volgens een marktlogica en aardgas niet benutten voor een 
geopolitieke agenda.  
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18. De exitstromen gaan vooral richting Frankrijk en zijn bestemd voor de Franse consumptie. In 
2017 dalen de aardgasstromen naar Frankrijk tot 173 TWh (een afname met 5,6%). De daling wordt 
nog sterker in 2018 en vervolgens stabiel in 2019, en bereikt een volume van 150 TWh. In het 
coronajaar 2020 kelderen echter de aardgasstromen naar Frankrijk tot 101,2 TWh (-33,3%). Deze val 
zette zich versterkt verder in 2021 tot 61,3 TWh (-39,4%). Dit volume is equivalent aan 32% van het 
Belgische aardgasverbruik. Hierbij moet worden vermeld dat het sinds 1 oktober 2015 voor het eerst 
mogelijk is om fysisch aardgas over te brengen van Frankrijk naar België dankzij het nieuwe 
interconnectiepunt in het West-Vlaamse Alveringem.  

19. De netto aardgasstroom vanuit Duitsland kent in 2018 een expansie met een factor van bijna 3 
om in 2018 een niveau van 26,5 TWh te bereiken. In 2019 daalt de netto invoer uit Duitsland tot 8,2 
TWh terwijl in 2020 een netto uitvoer naar Duitsland wordt opgetekend van 2,5 TWh die groeit tot 8,1 
TWh in 2021.  

20. De Luxemburgse aardgasverbruikers zijn sterk afhankelijk van de aardgasstromen via België. Ter 
bevordering van de aardgashandel en de leveringszekerheid in Luxemburg zijn sinds 1 oktober 2015 
de Belgische en Luxemburgse aardgasmarkt (H-gas) geïntegreerd in één entry/exit-zone, één 
balanceringszone en één gemeenschappelijk handelsplatform (bestaande ZTP: Zeebrugge Trading 
Platform). Deze markthervorming wordt gunstig geacht voor de fysische aardgastromen tussen België 
en Luxemburg. In 2018 bedraagt de aardgasstroom vanuit België naar Luxemburg 6 TWh (een daling 
van 17,5% ten opzichte van 2017), om in 2019 opnieuw te stijgen tot 7,6 TWh. In het coronajaar 2020 
daalt de aardgasstroom naar Luxemburg tot 6,3 TWh (-17,1%) en neemt weer toe tot 6,9 TWh in 2021 
(+9,5%).  
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2.2. OPSLAG 

21. De onderstaande grafiek geeft het totaal opgeslagen volume aardgas in Europa (EU28 4, TWh, 
linkeras) en in België (Loenhout, TWh, rechteras). In de figuur wordt ook het totale beschikbare 
opslagvolume getoond (Technical Capacity EU28 en België). 

22. Het in EU28 totale beschikbare opslagvolume voor aardgas blijft, weliswaar aan een lager 
groeitempo, stijgen sinds 2016, van ongeveer 1.056 TWh naar 1115 TWh eind 2021. Voor Loenhout is 
het beschikbare opslagvolume in principe constant (7,9 TWh). De stijging tot ongeveer 9 TWh in het 
aangeboden werkvolume sinds de opslagperiode 2012-2013 is toe te schrijven aan een optimalisatie 
van de aangeboden diensten door de opslagbeheerder: de opslaggebruikers kunnen in samenspraak 
met de opslagbeheerder hun injectie en uitzendprofiel doorheen het jaar vastleggen – typisch trager 
injecteren en trager uitzenden - waardoor de opslagbeheerder in staat is meer opslagcapaciteit aan te 
bieden.  

23. De vullingsgraad voor het seizoen 2019-2020 was uitzonderlijk, zowel voor België als voor de 
EU28 (97% in de 2 gevallen). Dit valt te verklaren door zeer lage gasprijzen tijdens de zomer van 2019 
en een grote spread zomer-winter die gunstig was voor de vulling van de opslaginstallaties voor 
aardgas. Een zachte winter en een hoge import van LNG in Europa verklaren de lage benuttingsgraad 
van de Europese opslagsites in 2020 en de uitzonderlijk hoge vullingsgraad op het einde van het 
uitzendseizoen (54% voor de EU28 en 62 % voor België). Te noteren valt dat deze situatie aan de basis 
lag van een versnelde start van de injectie van aardgas in de opslagsite van Loenhout (midden februari 
2020). 

24. De hoge vullingsgraad van de opslagsites en de blijvende import van LNG hebben in 2020 de 
gasprijs onder druk gezet en op deze wijze gezorgd voor een hoge zomer-winter spread. Deze spread 
is dan op zijn beurt de aanleiding voor den belangrijke vraag naar opslagvolume en een hoge 
vullingsgraad op het einde van het injectieseizoen (95% voor de EU28 en 97% voor België). Merk op 
dat Loenhout zijn maximale vullingsgraad vrij vroeg tijdens het injectieseizoen bereikte (midden juli 
2020). 

25. Begin 2021 stellen we vast dat het uitzendniveau van de opslagsites heel hoog lag. De afname 
van import van LNG in Europa, gevolg van een uitzonderlijk hoog prijsverschil op de LNG-markt tussen 
Azië en Europa, werd gecompenseerd door meer gas vanuit de opslagsite uit te zenden. Tot midden 
april werd er gas uitgezonden waardoor het opslagvolume daalde tot een zeer laag niveau (20%). Dit 
was het geval overal in Europa (28%). Tijdens de zomer 2021 steeg bijgevolg de vraag naar gas en steeg 
dus ook de gasprijs (boven 30 euro/MWh) wat ook een impact heeft gehad op de injecties in opslag. 
Met als gevolg dat de vullingsgraden eind oktober 2021 lager waren dan in 2019 en 2020 : 92% in 
België en 77% in EU28. 

26. Begin november 2021 waren heel wat opslagplaatsen in Europa nog steeds op een laag niveau. 
Dit was vooral het geval in Nederland, Duistand en Oostenrijk. België, Frankrijk en Italië, met 
gereguleerde opslagsites, slaagden er wel in om hun opslag tot een vrij hoog niveau op te vullen. Vanaf 
november 2021 was het uitzendniveau hoog als gevolg van de uitzonderlijk hoge gasprijzen (tot + 180 
Euro/MWh). Eind december viel de vraag naar gas en de gasprijs tijdelijk terug tot een lager niveau 
(+/- 70 Euro/MWh) en werd gedurende een zevental dagen gas geïnjecteerd. Toch bleven de 
vullingsgraden begin januari 2022 lager dan de vorige jaren (BE : 60%, EU28: 54%).  

  

 

4 Sinds de Brexit, EU 27 plus Verenigd Koninkrijk 
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De huidige gascrisis bevestigt de belangrijke rol van gasopslag voor een goede werking van de Europese 
gasmarkt. De huidige hoge gasprijzen en de te verwachten lage gasopslagniveaus in Europa aan het 
eind van dit opslagseizoen (maart 2022) stuwen intussen de zomerprijzen van 2022 hoger dan de 
prijzen voor de winter 2022/2023. Dit resulteert op dit moment in een negatieve zomer-winter spread 
en maakt het voor opslagbeheerders enorm uitdagend om hun gasopslag te commercialiseren.  

27. Fluxys Belgium schakelt voor opslagperiode 2022/2023 over naar een nieuw en dynamisch 
marktmodel dat het mogelijk maakt om sneller en flexibeler in te spelen op de behoeften van de markt. 

 

 

Figuur 11 Gasopslag en -werkvolumes 
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2.3. LNG 

 

Figuur 12 LNG volumes en schepen 

28. In 2018 heeft de LNG-activiteit in Zeebrugge zich sterk ontwikkeld tot twee recordjaren in 2019 
en 2020. In 2021 werden 112 gastankschepen (een record) die er 93,6 TWh LNG kwamen lossen en 69 
gastankschepen (een record) die 46,5 TWh kwamen laden. Van deze 112 geloste gastankschepen 
kwamen er 52 lossen in het kader van de overslagdiensten5 (voor een volume van 47,9 TWh); voor 43 
van de 69 gastankschepen die kwamen laden (volume van 45,3 TWh) gebeurde dat in het kader van 
overslagdiensten. 

29. De maandelijkse gemiddelde injectie van LNG in het Belgische gasnetwerk (Send-Out) van de 
laatste drie jaren toont een seizoensgebondenheid winter/zomer. Bovendien merken we dat eind 2020 
minder gas in het netwerk werd geïnjecteerd. Dit is het resultaat van de hogere prijzen in Azië op dat 
moment. Door de prijsverhoging in Europa de laatste maanden van 2021 zien we dat LNG terug iets 
meer naar België vloeit. 

 

5 Trans-shipment diensten of LNG Overslagdiensten zijn de diensten op het vlak van laden of lossen, hervergassen en/of 
koelen van een LNG-schip en de opslag van LNG voor overslag. 
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Figuur 13 LNG Send Out 

  



 

Niet-vertrouwelijk  19/22 

2.4. KORTE- EN LANGETERMIJNMARKT 

30. De onderstaande figuur geeft met de gekleurde lijnen de jaarlijkse gemiddelde day ahead (DAM) 
voor respectievelijk België (ZTP), Nederland (TTF) en Duitsland (NCG, Gaspool) (in €/MWh). Deze lijnen 
vallen nagenoeg samen, wat erop wijst dat er een vlotte grensoverschrijdende aardgashandel mogelijk 
is tussen België, Nederland en Duitsland (althans voor hoogcalorisch gas (H-gas)). De zwarte lijnen 
geven de jaarlijkse gemiddelde year ahead gasprijs (Y+1) voor Nederland en Duitsland (NCG, Gaspool); 
gezien de goede prijsconvergentie op de kortetermijnmarkt kan de langetermijnprijs van Nederland 
en Duitsland ook gebruikt worden als referentie voor de Belgische markt.  

De fusie van de Duitse gasmarkt gebieden Gaspool (GPL) en Netconnect Germany (NCG) tot één nieuw 
marktgebied, dat de naam Trading Hub Europe (THE) heeft gekregen, heeft op 1 oktober 2021 plaats 
gevonden. 

Als gevolg daarvan werden de cijfers voor Gaspool en NCG berekend op 9 maanden basis (januari t.e.m. 
september) terwijl de cijfers voor THE (de twee aparte staven) werden berekend op 3 maanden basis 
(october t.e.m. december) 

31. De gemiddelde gasprijs op de kortetermijnmarkt kende een sterke daling in 2019 en daalden 
verder in 2020 tot 9,4 €/MWh; de gemiddelde gasprijs daalde ook op de langetermijnmarkt tot 13,7 
€/MWh. In 2021, integendeel, zijn de prijzen op de kortetermijnmarkt en op de langetermijnmarkt 
zeer sterk gestegen, vooral in de laatste drie maanden van het jaar, tot 96.7.€/MW en 64.6 €/MWh 
(THE cijfers) respectievelijk. 

 

 

Figuur 14 Gasprijzen op spot- en termijnmarkten 
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De evolutie van de prijzen op korte en lange termijn toont dat de prijzen niet volledig samenvallen 
terwijl ze een gelijkaardig evolutie volgen. Bovendien stellen we vast dat de gemiddelde gasprijs op de 
dagmarkt in 2021 systematisch hoger was dan de year ahead prijs. 

 

Figuur 15 Gasprijzen op spot- en termijnmarkten 
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3. CONCLUSIE 

32. De voornaamste conclusies zijn de volgende: 

Elektriciteit 

• De totale vraag naar elektriciteit lag, volgens de rapportering van Elia, in 2021 ongeveer 4,1% 
hoger dan in 2020 (84,4 TWh t.o.v. 81,1 TWh). De belasting van het transmissienetwerk lag 
ook hoger, maar hier was de stijging, met 1,4% tot 70,9 TWh in 2021, lager ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Deze stijgingen volgen op de sterke daling in 2020, voornamelijk als 
gevolg van de in België genomen maatregelen in het kader van de bestrijding van de covid-19 
pandemie. 

• De totale elektriciteitsproductie in België (op de verschillende niveau’s) steeg in 2021 met 
13,5% op jaarbasis tot 93,3 TWh. Dit was voornamelijk het gevolg van een sterke toename van 
de productie van nucleaire eenheden, van 32,9 TWh in 2020 tot 48,0 TWh in België, 
resulterend uit de hogere beschikbaarheid van deze eenheden ten opzichte van het 
voorgaande jaar. De productie uit gasgestookte eenheden daalde daarentegen met 4,7 TWh 
(naar 19,1 TWh), terwijl de productie van zon- en windeenheden ongeveer op een gelijk niveau 
bleef ten opzichte van 2020. 

• De gemiddelde prijzen op de day-aheadmarkt zijn in 2021, voornamelijk in de tweede helft 
van het jaar, explosief gestegen. Dit fenomeen deed zich niet enkel in België voor: onder druk 
van de toegenomen aardgas- en CO2-prijzen in combinatie stegen deze prijzen in alle Europese 
Lidstaten tot ongeziene niveaus. Tegelijkertijd was er een bevestiging van de opwaartse trend 
van het aantal uren met prijsconvergentie tussen België en haar buurlanden. Ook het aantal 
uren met negatieve prijzen in België steeg ten opzichte van de voorgaande jaren, consistent 
met de opwaartse trend die sinds 2017 wordt waargenomen. 

• Op basis van de toename van de inkomsten uit de langetermijn- en day-aheadmarkten steeg 
de operationele winst van een gemiddelde STEG-centrale tot 39,3 M€ in 2021. Deze winst is 
de hoogst geobserveerde waarde in de afgelopen 15 jaar. 

• Door de sterke toename van de productie en de minder hoge toename van de vraag naar 
elektriciteit, is de uitvoer van elektriciteit vanuit België naar haar buurlanden sterk 
toegenomen, tot 20,1 TWh in 2021. Dit vertaalt zich in een erg positieve netto uitvoerbalans: 
de uitvoer verminderd met de invoer bedroeg in 2021 netto 7,6 TWh. De uitvoerstromen 
gingen voornamelijk naar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de balans met Nederland 
en Duitsland wat evenwichtiger was. 

• De onbalansprijzen volgden in 2021 dezelfde opwaartse evolutie als de prijzen op de day-
aheadmarkt. De gemiddelde (positieve of negatieve) onbalansprijs bedroeg 100,3 €/MWh 
tegenover 104,1 €/MWh op de Belgische day-aheadmarkt. 

Gas 

• De gasconsumptie in 2021 in België bedroeg 190,3 TWh, een quasi stabiel verbruik als in 2020 
(190,7 TWh). 

• De huidige gascrisis bevestigd de belangrijke rol van gasopslag voor een goede werking van de 
Europese gasmarkt. De huidige hoge gasprijzen en de te verwachten lage gasopslagniveaus in 
Europa aan het eind van dit opslagseizoen (maart 2022) stuwen intussen de zomerprijzen van 
2022 naar omhoog. 

• De activiteit van de LNG-terminal in Zeebrugge bereikt in 2021 een nieuw recordniveau op vlak 
van aantal LNG boten, zowel om te lossen als om te laden. 

• De Belgische markt heeft een zeer flexibel bevoorradingspatroon van aardgas. Dit heeft alles 
te maken met de intense grensoverschrijdende aardgashandel in België en de keuze uit diverse 



 

Niet-vertrouwelijk  22/22 

routes en bronnen naargelang de marktomstandigheden. Dit wordt nogmaals geïllustreerd in 
het opeenvolgende coronajaar 2021.  

• In 2021 zijn de prijzen op de kortetermijnmarkt en op de langetermijnmarkt zeer sterk 
gestegen, vooral in de laatste drie maanden van het jaar, tot 96,7€/MW en 64,6 €/MWh (THE 
cijfers) respectievelijk. In 2021 was de gemiddelde gasprijs op de dagmarkt systematisch hoger 
was dan de year ahead prijs.  

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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