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PROCEDURE VOOR DE INDIENING EN DE BEHANDELING VAN 
DE INVESTERINGSDOSSIERS MET BETREKKING TOT HET 

KLASSEREN VAN EEN CAPACITEIT IN EEN 
CAPACITEITSCATEGORIE 

 

Voorliggend document beschrijft de procedure voor de indiening van de investeringsdossiers met 
betrekking het klasseren van een capaciteit in een capaciteitscategorie, conform artikel 7 van het 
koninklijk besluit van xxx tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in 
aanmerking komen van investeringskosten met betrekking tot het klasseren van een capaciteit in een 
capaciteitscategorie (hierna: het koninklijk besluit van xx) 

1 Indiening van het investeringsdossier 

1. Na indiening van het prekwalificatiedossier van de capaciteitshouder of de beheerder van de 
geaggregeerde offerte (hierna: de aanvrager) bij de netbeheerder, dient het investeringsdossier bij de 
CREG te worden ingediend. 

2. Na indiening van het prekwalifcatiedossier bij de netbeheerder ontvangt de CREG van de 
netbeheerder de contactgegevens van de aanvrager, het Elia project ID alsook een lijst van delivery 
points en CMU’s van de aanvraag. Deze gegevens worden gedeeld met de CREG zodat er een garantie 
is dat het investeringsdossier in te dienen bij de CREG en het prekwalificatiedossier in te dienen bij Elia 
over dezelfde aanvraag handelen. Deze gegevens worden automatisch opgenomen in een voorlopig 
investeringsdossier op het CREG CRM platform. 

3. De aanvrager ontvangt van het CREG CRM platform per e-mail een hyperlink die toegang geeft 
tot het platform en het in te dienen dossier. Eerst dient de aanvrager zich te registeren via deze 
hyperlink en een wachtwoord aan te maken. Vervolgens kan de aanvrager zijn investeringsdossier 
vervolledigen en indienen. 

Na ontvangst van de e-mail die toegang geeft tot het CREG platform heeft de aanvrager 2 werkdagen 
de tijd om zijn dossier te vervolledigen en in te dienen. Naast het vervolledigen van de 
contactgegevens, dient de aanvrager per delivery point de volgende informatie aan  te vullen: 

- specifiëren of het over een uitbreiding van een bestaande installatie gaat of over de bouw 
van een nieuwe installatie; 

- de geschatte investeringskost (€); 

- de taal waarin het dossier behandeld wordt (communicaties en beslissingen); 

- de geografische locatie (adres) van de CMU. 

De aangevraagde investeringskost (€/kW) en de aangevraagde capaciteitscategorie worden 
automatisch berekend.  
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Daarnaast dient de aanvrager volgende bewijsstukken op het platform op te laden: 

- de documenten waarin de bevoegdheden van de ondertekenaars van de aanvraag 
worden bevestigd1; 

- indien de aanvrager niet de capaciteitshouder is, het bewijs dat hij beschikt over een 
mandaat van de capaciteitshouder2; 

- een door een controle-instantie3 afgegeven certificaat waaruit blijkt dat het geplande 
bedrag van de investering, of van elke investering in het geval van een geaggregeerde 
offerte, voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor financiering van de 
kosten4; 

- een verklaring op erewoord dat de in aanmerking komende kosten van de investering, op 
basis van redelijke veronderstellingen, gelijk zullen zijn aan of hoger zullen zijn dan de 
genoemde investeringsdrempel5; 

- een nauwkeurige beschrijving van de geplande investering of, in het geval van een 
geaggregeerd offerte, van elke geplande investering per capaciteit6; 

- een overzicht van de verschillende kostenposten die hij in aanmerking neemt, en dit ten 
opzichte van de andere kosten die niet in aanmerking komen7. Hiervoor gebruikt hij de 
template die beschikbaar is op de website van de CREG; 

- alle ondersteunende documenten met betrekking tot de investeringskosten 
(bijvoorbeeld: bestek, offertes, enz.) en of deze in aanmerking komen. 

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 
ingediend worden. Na indiening van het investeringsdossier krijgt de aanvrager een bevestigingsmail. 

 

 

1 Conform artikel 7, 3de lid, 2° van het koninklijk besluit van xxx 
2 Conform artikel 7, 3de lid, 7° van het koninklijk besluit van xxx 
3 Het certificaat moet de contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van de technisch deskundige bevatten. 
4 Conform artikel 7, 3de lid, 8° van het koninklijk besluit van xxx 
5 Conform artikel 7, 3de lid, 9° van het koninklijk besluit van xxx 
6 Conform artikel 7, 3de lid, 5° van het koninklijk besluit van xxx 
7 Conform artikel 7, 3de lid, 6° van het koninklijk besluit van xxx 
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2 Behandeling van het investeringsdossier 

4. Op basis van het ingediende investeringsdossier analyseert de CREG de aangevraagde klassering 
in een capaciteitscategorie. Indien nodig stelt de CREG bijkomende vragen. De aanvrager wordt via 
een e-mail van het CREG platform op de hoogte gebracht dat er een vraag tot bijkomende informatie 
is toegevoegd aan zijn dossier. Op het CREG platform kan de aanvrager deze vragen raadplegen en 
beantwoorden.  
 
5. Nadat de capaciteit door de netbeheerder geprekwalificeerd is, kan de CREG een beslissing 
nemen over de klassering van de capaciteit in een capaciteitscategorie. Indien de CREG akkoord gaat 
met de aangevraagde capaciteitscategorie, wordt deze bevestigd via een finale beslissing. 
 
Indien de CREG van mening is dat de capaciteit moet worden geklasseerd in een lagere 
capaciteitscategorie dan door de aanvrager aangevraagd, neemt zij eerst een ontwerpbeslissing die zij 
ter raadpleging aan de aanvrager voorlegt. Na ontvangst van de eventuele opmerkingen en ten laatste 
7 dagen na ontvangst van de ontwerpbeslissing door de aanvrager, neemt de CREG tenslotte de finale 
beslissing. 
 
Indien de aanvrager de samenstelling van de CMU wijzigt bij zijn reactie op de ontwerpbeslissing, 
namelijk door het verwijderen van één of meerdere DP’s, dient de aanvrager zijn gewijzigde 
portefeuille in de eerste plaats door te geven aan de netbeheerder en dus niet zelf aan te passen op 
het CREG platform.  
 
6. De CREG merkt op dat het ex ante investeringsdossier op een zeer korte periode moet 
behandeld worden, waarbij zij in eerste instantie afhankelijk is van de prekwalificatie van de capaciteit 
door de netbeheerder. Om de behandeling en de voortgang van de investeringsdossiers te 
bespoedigen, zal alle communicatie met de aanvrager elektronisch gebeuren (via e-mail en alle 
communicaties zijn raadpleegbaar via het CREG platform) uitgezonderd; 

- de mededeling dat het ingediende investeringsdossier onontvankelijk is wegens 
laattijdige indiening of indien de capaciteit niet geprekwalificeerd is. Deze communicatie 
wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verstuurd en elektronisch via e-
mail; 

- de mededeling van de ontwerpbeslissing gebeurt via aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs en elektronisch via e-mail; 

- de oproep om gehoord te worden gebeurt via aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs en elektronisch via e-mail; 

- de mededeling van de finale beslissing gebeurt via aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs en elektronisch via e-mail. 


