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Algemeen 

Bedrijven die deelnemen aan het Europees emissiehandelssysteem (EETS) moesten uiterlijk op 30 april hun 

rechten om hun CO2 uitstoot in 2020 te compenseren, inleveren. De EU besliste eveneens dat ze in 2050 

klimaatneutraal moet zijn en dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 55% lager moest zijn dan in 1990, daar 

waar eerder 40% was afgesproken. De prijs voor CO2 emissierechten steeg hierdoor fors in de maand april 

mede door speculatie. Een prijs van 50 €/ton of hoger lijkt niet meer onrealistisch. 

Daarnaast bleven de temperaturen in de maand april lager dan gemiddeld wat de vraag naar aardgas, ondanks 

een goed LNG aanbod, deed stijgen. Het gevolg is een blijvende druk op de gasvoorraden zeker nu de fors 

gestegen CO2 prijzen elektriciteitsproductie met steenkool fors duurder maakt en gascentrales deze vraag 

overnemen. De vraag naar aardgas zal hierdoor ook in de zomermaanden hoog blijven. 

 

 

 

De olieprijs steeg, na een lichte prijsdaling in het begin van de maand, naar een prijsniveau van ongeveer 67 

$/vat en dit onder invloed van een door de OPEC en het IEA verwachtte toegenomen vraag naar olie. Vooral in 

de VS en China waar een sterk herstel van de economie zorgt voor een toegenomen vraag naar grondstoffen. 

In de EU blijft de vaccinatiecampagne achter op de VS en de UK waar het openbaar leven ondertussen hervat 

terwijl in India en Brazilië de besmettingsgraad nog nooit zo hoog was.  
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De steenkoolprijs steeg in de maand april tot een prijsniveau van 76,10 $/ton.  
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ICE Endex Power  

Stijgende CO2 en aardgasprijzen zorgden ervoor dat de lange termijn elektriciteitsprijzen doorheen de hele 

maand april bleven stijgen. Het ziet er ook naar uit dat deze stijgende tendens zich in de komende weken en 

maanden nog verder zal doorzetten. 

 

 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand april af op 56,85 €/MWh voor 2022, 55,11 €/MWh voor 

2023 en 51,95 €/MWh voor 2024. Een stijging met respectievelijk 7%, 3,9% en 3,9% vs de maand maart. 
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Belpex  

De koude temperaturen van de maand april zorgde voor dure gas spotprijzen en een hoger dan gemiddelde 

vraag naar elektriciteit. De koude temperaturen in Frankrijk en de lage beschikbaarheid van hun nucleair park 

zorgde voor bijzonder bijkomende druk op de korte termijnprijzen. In de tweede helft van de maand 

verbeterde het aanbod uit windenergie en steeg de temperatuur. Desalniettemin steeg de gemiddelde BELPEX 

prijs van de maand april tot 56,99 €/MWh! 

De vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn eveneens aan de hoge kant, aangezien de hoge prijzen voor 

CO2 en aardgas op de spotmarkt ook voelbaar zijn op de Belpex-markt. 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 52,47 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 40,57 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De lange termijn gasprijzen stegen in de maand april als gevolg van de temperatuur die onder het gemiddelde 

voor de tijd van het jaar bleef. Daarnaast zorgen dure CO2 prijzen ervoor dat elektriciteitsproductie met 

steenkool werd vervangen door gascentrales. Dit zorgde voor toenemende vraag naar aardgas en druk op de 

gasreserves. De import uit Noorwegen was minder stabiel dan de aanvoer van LNG. Ondanks zachtere 

temperaturen in de komende weken zal de vraag naar gas hoog blijven en voor opwaartse druk op de prijs 

zorgen. Een ander element dat meespeelt, is de geopolitieke spanning die er heerst in het gebied rond de 

Zwarte Zee. Op het einde van de maand werd duidelijk dat de Russische aardgasproducent hun boekingen van 

transitcapaciteit naar Europa gevoelig gaan verhogen, waardoor de transit doorheen Oekraïne ook opnieuw zal 

stijgen. De huidige troepenbewegingen en het aanhoudende grensconflict tussen Oekraïne en Rusland zorgen 

voor een verhoogde spanning in het gebied, en  dat laat zich ook voelen in de noteringen van de gasprijzen. 

Gezien de geplande Russische parlementsverkiezingen in september dit jaar, is de kans groot dat deze 

spanningen nog een hele tijd zullen aanhouden.  

De lange termijn gasprijzen sloten eind april af op 19,86 €/MWh voor TTF CAL22, 17,62 €/MWh voor TTF CAL23 

en 16,61 €/MWh voor TTF CAL24 
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TTF DAM 

De koude temperaturen deden spotprijzen gas stijgen, zeker in de eerste heft van de maand april. De zeer lage 

voorraden zorgen daarnaast voor bijkomende opwaartse druk. Om de opslagsites tegen volgende winter 

aangevuld te krijgen zal de vraag naar gas hoog blijven ook tijdens de warmere zomermaanden zeker nu meer 

en meer productie van elektriciteit door middel van kolencentrales worden vervangen door gascentrales. 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand april bedroeg 20,36 €/MWh. 

 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 18,99 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 12,69 €/MWh. 
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