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PROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN HET IT-PLATFORM 
VOOR DE INDIENING VAN HET AFSLUITINGSDOSSIER VAN DE 

INVESTERING  

 

Voorliggend document beschrijft de procedure het gebruik van het IT-platform voor de indiening van 
het afsluitingsdossier van de investering gericht op de ex post controle van de klassering van een 
capaciteit in een capaciteitscategorie of van een geaggregeerde capaciteit in een capaciteitscategorie, 
conform artikel 13, § 3, alinea 2 van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de 
investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de 
procedure van klassering (hierna: het koninklijk besluit van 4 juni 2021). 

1 Indiening van het afsluitingsdossier van de 
investering 

1. Na het afsluiten van een capaciteitscontract met de netbeheerder, komt het investeringsdossier 
in de ex post fase op het CREG CRM-platform. De capaciteitsleverancier beschikt dan over volgende 
termijnen om het afsluitingsdossier van de investering op het CRM-platform te vervolledigen en in te 
dienen: 

- voor een capaciteitscontract met meer dan drie leveringsperiodes: uiterlijk op de laatste 
dag van de vierentwintigste maand na de eerste dag van de eerste 
capaciteitsleveringsperiode waarop het capaciteitscontract betrekking heeft; 

- voor een capaciteitscontract dat ten hoogste drie leveringsperiodes bestrijkt: uiterlijk op 
de laatste dag van de vierde maand na de eerste capaciteitsleveringsperiode waarop het 
capaciteitscontract betrekking heeft. 

2. De capaciteitsleverancier heeft toegang tot het CREG CRM-platform voor de indiening van het 
afsluitingsdossier via dezelfde contactpersonen en paswoorden als bij de indiening van het 
investeringsdossier. Indien bepaalde contactpersonen niet meer van toepassing zijn en nieuwe 
contactpersonen dienen te worden geregistreerd, kan hiervoor contact worden opgenomen met de 
CREG. 

3. De capaciteitsleverancier dient per delivery point de werkelijke investeringskost (€) in te vullen. 
De werkelijke totale investeringskost in €/kW en de capaciteitscategorie worden automatisch 
berekend. Indien volgende gegevens zijn gewijzigd ten opzichte van de indiening van het 
investeringsdossier, dienen deze ook op het platform te worden geüpdatet of bewijsstukken te worden 
opgeladen; 

- de naam, de voornaam en woonplaats van de capaciteitsleverancier; 
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- indien het gaat om een vennootschap, de handelsnaam of naam, de rechtsvorm, de 
maatschappelijke zetel alsook de documenten waarin de bevoegdheden van de 
ondertekenaars van de aanvraag worden bevestigd; 

- indien het gaat om een geaggregeerde capaciteit, de naam voornaam en de woonplaats 
van elke capaciteitshouder of indien het om een vennootschap gaat, de handelsnaam of 
naam, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel; 

- indien de capaciteitsleverancier niet de capaciteitshouder is, het bewijs dat hij beschikt 
over een mandaat van capaciteitshouder; 

Daarnaast dient de capaciteitsleverancier volgende bewijsstukken op het platform op te laden: 

- de technische specificaties van de uitgevoerde investering, met vermelding van eventuele 
verschillen met de geplande investering die in een capaciteitscategorie werd ingedeeld1; 

- een overzichtstabel met alle kostenposten van de investering en het overeenkomstige 
bedrag, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de in aanmerking komende en de 
niet in aanmerking komende kosten en waarbij voor de in aanmerking komende kosten 
een vergelijking wordt gemaakt tussen het begrote bedrag en het werkelijke bedrag2; 

- de facturen of enig ander verantwoordingsdocument met bewijskracht betreffende de in 
aanmerking komende kosten3; 

- een gedocumenteerd certificaat afgeleverd door een door de capaciteitsleverancier 
aangewezen technische expert, ter staving van de gedane investering en de in aanmerking 
komende kosten ervan. Indien de technici expert verschillen vaststelt tussen de geplande 
investering en de gedane investering, zowel wat de technische specificaties van de 
investering als wat het bedrag van de in aanmerking komende kosten betreft, specificeert 
het deze verschillen in zijn certificaat4; 

- een verklaring op erewoord van de capaciteitsleverancier dat aan de in artikel 18 van het 
koninklijk besluit van 4 juni 2021 bedoelde voorwaarden voor de aanwijzing van de 
technisch expert is voldaan5. 

Indien het dossier niet volledig is door het ontbreken van één van de verplichte bijlagen of door het 
niet invullen van één van de gevraagde velden (bijvoorbeeld investeringskosten), kan het dossier niet 
worden ingediend. Na indiening van het afsluitingsdossier van de investering krijgt de 
capaciteitsleverancier een bevestigingsmail. 

 

 

1 Conform artikel 13, 2de lid, 1° van het koninklijk besluit van 4 juni 2021. 
2 Conform artikel 13, 2de lid, 2° van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 
3 Conform artikel 13, 2de lid, 3° van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 
4 Conform artikel 13, 2de lid, 4° van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 
5 Conform artikel 13, 2de lid, 5° van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 
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2 Behandeling van het afsluitingsdossier van de 
investering 

4. Op basis van het ingediende afsluitingsdossier van de investering controleert de CREG of de 
investeringsdrempel voor de capaciteitscategorie waarin de goedgekeurde capaciteit of de 
geaggregeerde offerte oorspronkelijk is toegekend, nog steeds wordt gehaald. Indien nodig stelt de 
CREG bijkomende vragen aan de capaciteitsleverancier via het CRM-platform. De 
capaciteitsleverancier wordt via een e-mail van het CRM platform op de hoogte gebracht dat er een 
vraag tot bijkomende informatie aan zijn dossier is toegevoegd. Op het CRM-platform raadpleegt de 
capaciteitsleverancier deze vragen en beantwoordt hij deze binnen de termijnen bepaald in artikel 16 
van het koninklijk besluit van 4 juni 2021. 
 
5. Indien de CREG aan het einde van haar ex post controle vaststelt dat het project, zoals het werd 
gerealiseerd, recht heeft op de toegekende klassering, zal zij het dossier afsluiten. 
 
6. Indien de CREG aan het einde van haar ex post controle vaststelt dat het project, zoals het werd 
gerealiseerd, geen recht heeft op de toegekende klassering zal zij de capaciteit of geaggregeerde 
offerte herklasseren in de passende capaciteitscategorie. De CREG neemt haar besluit na de 
capaciteitsleverancier, eventueel bijgestaan door zijn raadsman, te hebben gehoord. 
 
7. Indien de CREG aan het einde van haar controle kwade trouw, fraude of marktmanipulatie 
vaststelt, kan de CREG, na de capaciteitsleverancier (eventueel bijgestaan door zijn raadsman) te 
hebben gehoord, de netbeheerder gelasten om het capaciteitscontract te beëindigen na afloop van de 
lopende periode van capaciteitslevering. 
 
8. De CREG neemt haar besluit uiterlijk vier maanden na de indiening van het afsluitingsdossier van 
de investering. 

 

 
 
 


