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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  

Q&A 

1 Algemeen 

1. Wanneer moet het investeringsdossier ingediend worden bij de CREG? Waarom kan het 
investeringsdossier niet later ingediend worden bij de CREG dan het dossier bij Elia? 

Prekwalificatiedossiers dienen bij Elia ingediend te worden voor 15 juni 2022. Artikel 4, § 9 van de wet 
van 15 maart 2021, tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen,  bepaalt dat beide dossiers gelijktijdig ingediend 
dienen te worden. 

§ 9. Gelijktijdig met de indiening van het prekwalificatiedossier, waarin wordt aangetoond 
in welke mate voldaan is aan de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in paragraaf 8 en de 
prekwalicatiecriteria bedoeld in paragraaf 12, tweede lid, 2°, dient de capaciteitshouder die 
een capaciteitscontract wenst te verkrijgen voor meer dan één periode van 
capaciteitslevering, een ten opzichte van de criteria bepaald krachtens het vierde lid 
gemotiveerd en gedetailleerd investeringsdossier in bij de commissie. 

Praktisch gezien, is er geopteerd dat de belangrijkste gegevens van het prekwalificatiedossier door Elia 
worden gedeeld met de CREG zodat er de kans op tegenstijdigheden tussen het investeringsdossier bij 
de CREG en het prekwalificatiedossier bij Elia tot een minimum beperkt blijft. Deze gegevens worden 
automatisch opgenomen in een voorlopig investeringsdossier op het CREG CRM platform. 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. 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. 

Sommige marktpartijen halen aan dat de termijn van 2 dagen te kort is. De CREG merkt op dat de 
voorbereiding van het prekwalificatiedossier en investeringsdossier samen dient te gebeuren. Zoals de 
wet voorschrijft, dienen immers beide dossiers gelijktijdig ingediend te worden. De termijn van 2 dagen 
is ruim voldoende voor de registratie op het  CREG CRM platform en voor de indiening van het dossier 
(gevraagde bijlagen opladen + velden invullen). 

 

2. Moet er een investeringsdossier worden ingediend voor een CMU waarvoor de CREG al een 
klasseringsbeslissing heeft genomen? 

Ja, er moet elk jaar een geactualiseerd investeringsdossier worden ingediend bij de CREG en de 
prekwalificatie moet worden hernieuwd. 
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3. Is het mogelijk om de locatie van een project te wijzigen na de indiening en goedkeuring van 
het investeringsdossier door de CREG? 

Op basis van artikel 5 § 2 van het koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de 
criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten is de CREG van mening dat de 
vervanging van een gecontracteerde capaciteit door een andere capaciteit tijdens de 
geldigheidsperiode van het contract enkel kan gebeuren in het kader van een geaggregeerde offerte. 
De vervangingscapaciteit moet dan immers:  

- geklasseerd zijn in een capaciteitscategorie verbonden met een capaciteitscontract voor 
een aantal capaciteitsleveringsperiodes gelijk aan of hoger dan het resterend aantal 
capaciteitsleveringsperiodes van het lopend contract of beschikken over een resterend 
aantal capaciteitsleveringsperiodes die minstens gelijk zijn aan het resterend volume van 
capaciteitsleveringsperiodes van het lopend contract; 

- geen voorwerp uitmaken van een lopend capaciteitscontract. 

Het is dus niet mogelijk om dat te doen voor een "individuele" capaciteit. 

 

4. Kunnen de gevraagde bijlagen ook opgeleverd worden in het Engels? 

Bij de indiening van het dossier moet de aanvrager aanduiden in welke taal het dossier behandeld zal 
worden: Nederlands of Frans. Deze taal zal gebruikt worden voor de communicatie en beslissingen van 
de CREG. Dit belet niet dat de aanvrager de gevraagde bijlagen of extra informatie aanlevert in het 
Engels. 

 

5. De gevraagde informatie in het investeringsdossier is zeer commercieel gevoelige informatie. 
Kunt u garanderen dat de informatie veilig is op het platform zelf (hacken enz.)? En ook dat de 
mensen die rechtmatig toegang hebben tot dit platform onder strikte 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten vallen? Hoe wordt dit gegarandeerd met betrekking tot externe 
certificatie-instellingen? 

De volledige omgeving is beschermd door een HA Firewall. De verschillende functionaliteiten van de 
CRM omgeving zijn opgesplitst in verschillende VLANs die elk hun specifieke security hebben. Enkel de 
noodzakelijke protocollen die nodig zijn voor de communicatie tussen de verschillende 
functionaliteiten zijn geactiveerd, wat een hogere Security waarborgt en het op zijn beurt moeilijker 
maakt voor hackers. De gegevens worden in geëncrypteerde vorm doorgestuurd naar het platform. 
De CREG heeft hiervoor de nodige certificaten voorzien aangeleverd door een Certificate Authority. 

Onafhankelijk van de technische aspecten van de beveiliging van de commercieel gevoelige gegevens 
die aan de CREG worden overgemaakt, dient eraan herinnerd te worden dat de CREG en haar 
personeelsleden, krachtens de elektriciteitswet, gebonden zijn door het beroepsgeheim en in geen 
geval (behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen) de hen toevertrouwde commercieel gevoelige 
en persoonlijke informatie aan derden mogen doorgeven. Voor zover nodig past de elektriciteitswet 
deze verplichting ook toe op de door de CREG aangestelde deskundigen. 
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6. Is het mogelijk om een andere contactpersoon dan deze voor het prekwalificatiedossier te 
gebruiken? In feite zal de persoon die verantwoordelijk is voor het investeringsdossier niet dezelfde 
zijn als degene die het dossier zal indienen op het Elia-platform. Daarnaast kan er per project een 
andere contactpersoon zijn (met technische kennis van het project / de kosten). Is het ook mogelijk 
om (indien nodig) een functionele mailbox toe te voegen naast het e-mailadres van de 
verantwoordelijke voor het bestand? 

De CREG krijgt van Elia per project de contactpersoon (e-mailadres) door. Indien de contactpersoon bij 
de indiening van de prekwalificatiedossier bij Elia verschillend is per project van één bedrijf, zal dit ook 
zo doorgegeven worden aan de CREG. Het is echter ook mogelijk om gebruik te maken van een 
functionele mailbox die toegankelijk is voor meerdere personen. Deze mailbox dient dan ook 
doorgegeven te worden in het prekwalificatiedossier. 

 

7. Is het mogelijk om bij functiewijziging van contactpersoon te wisselen? Kan de 
capaciteitsaanvrager dit zelf wijzigen via het platform? 

Het is mogelijk om een nieuwe contactpersoon toe te voegen. De registratie hiervan gebeurt echter 
via een CREG medewerker. De capaciteitsaanvrager neemt hiervoor contact op met de CREG 
(crminvest@creg.be). De CREG kan echter het gebruik van een functionele mailbox aanbevelen.  

 

8. Als dit nodig zou zijn voor een vertrouwelijkheidskwestie, is het dan mogelijk om een andere 
toegang tot het platform te voorzien? 

De contactpersonen van één project hebben allemaal toegang tot dezelfde informatie. Indien 
bepaalde informatie vertrouwelijk is (bijvoorbeeld details van de investeringskosten van een EPC-
contract), kan de capaciteitsaanvrager hiervoor contact opnemen met de CREG (crminvest@creg.be). 

2 In aanmerking komende kosten (eligible costs) en niet 
in aanmerking komende kosten (non eligible costs) 

9. Op het CREG CRM platform dienen de geschatte investeringskosten ingevuld te worden. 
Gelieve te bevestigen dat dit enkel de in aanmerking komende investeringskosten of eligible costs 
zijn. 

De CREG bevestigt dat in het veld “geschatte investeringskosten” inderdaad de eligible costs dienen 
ingevuld te worden. Op basis van dit veld wordt immers de Ingediende investeringskost per kW en de                 
resulterende capaciteitscategorie berekend.  
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10. Het investeringsdossier heeft als  doel duidelijk te maken of een CMU al dan niet in 
aanmerking komt voor een langlopend contract. Waarom is het verplicht de niet in aanmerking 
komende kosten (non eliglible costs) te rapporteren? Om welke reden worden deze kosten als 
relevant beschouwd als ze niet in aanmerking komen voor het doel waarvan het investeringsdossier 
is bedoeld? 

Wat de investeringsdossiers betreft, vermeldt het koninklijk besluit inderdaad niet dat het dossier de 
details van de niet in aanmerking komende kosten moet bevatten. De CREG is echter van mening dat 
deze informatie belangrijk is om inconsistenties in het investeringsdossier vast te stellen. Er dient 
bovendien vastgesteld te worden dat het afsluitingsdossier van de investering deze informatie moet 
bevatten overeenkomstig het koninklijk besluit. De CREG vraagt bijgevolg om deze informatie te 
verstrekken bij de indiening van het investeringsdossier. Als dit niet gebeurt, dan zal de CREG de 
aanvrager een verzoek om bijkomende informatie sturen, wat het koninklijk besluit toelaat en niet 
beperkt. 

 

11. Het is niet mogelijk om het gewenste niveau van detail op te leveren van de investeringskost 
bij een EPC. Wanneer de EPC-aannemer bepaalde delen van het contract uitbesteedt, is het niet 
mogelijk de verschillende diensten en installaties die worden uitbesteed te splitsen. Het zal 
bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om individuele kosten voor de gasturbine, stoomturbine en 
alternatoren te voorzien. Deze onderdelen zijn inbegrepen in een totaalbedrag dat in Excel kan 
worden geleverd. 

Ook als de werken uitgevoerd worden door een EPC-contractant dient de CREG te beschikken over het 
gewenste niveau van detail van de investeringskost. Indien de EPC-contractant deze informatie niet 
kan of wil delen met de capaciteitsaanvrager, kan de EPC-contractant de informatie overmaken aan 
de CREG. De capaciteitsaanvrager neemt hiervoor contact op met de CREG (crminvest@creg.be). 

 

12. Met betrekking tot het in aanmerking komen van de  investeringskosten: 

- Komt het opleiden van medewerkers, waarvoor een wettelijke verplichting bestaat 
(veiligheid, ...) wel of niet in aanmerking? 

- Komen hijstoestellen (kranen, etc.) die nodig zijn voor zowel de bouw als de exploitatie 
van een energiecentrale wel of niet in aanmerking? 

- Hoe zal de CREG omgaan met de 'vereffende schade' bij de beoordeling van de naleving 
van de investeringsdrempels ('ex ante' kunnen de budgetkosten de drempel halen en 
'ex post' zouden ze ook nog de drempel hebben gehaald, maar niet wanneer de 
'vereffende schade' wordt toegepast)? 

Deze details staan vermeld in de richtlijnen. De opleiding van personeel maakt deel uit van niet in 
aanmerking komende kosten, de kosten van civiele techniek maken deel uit van de in aanmerking 
komende investeringskosten net zoals de uitrusting die essentieel is voor de bouw. De indeling in 
capaciteitscategorieën vindt plaats op basis van de investeringskosten die daadwerkelijk door de 
investeerder worden gedragen. De gepercipieerde schade wordt daarom in mindering gebracht van 
de investeringskosten. 
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13. Kunt u voor geaggregeerde CMU's bevestigen dat het mogelijk is een bestaande DP aan het 
investeringsdossier toe te voegen die geen uitbreiding is van een bestaande DP? 
 
In overeenstemming met het koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de 
criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, kan geen leveringspunt worden 
toegevoegd aan een CMU gekoppeld aan een capaciteitscontract waarvan de duur meer dan één 
leveringsperiode dekt. 
 
 
14. Wat zijn de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten van een 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie? 

Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie heeft tot doel om tegelijkertijd zowel elektriciteit als warmte 
op te wekken die vervolgens nuttig gebruikt worden.  

Om beschouwd te worden als in aanmerking komende kosten moeten de investeringskosten van een 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie, overeenkomstig sectie 3.1. van de richtsnoeren1, betrekking 
hebben op investeringen die essentieel zijn voor het ter beschikking stellen van de elektrische 
capaciteit. 

De investeringsuitgaven die enkel dienen voor de productie van warmte of voor de aansluiting op het 
warmtenet komen bijgevolg niet in aanmerking.  

Investeringen die deels betrekking hebben op de warmteproductie en deels bijdragen tot de 
terbeschikkingstelling van de elektrische capaciteit komen slechts gedeeltelijk in aanmerking. Gezien 
de verscheidenheid van de mogelijke investeringsprojecten is een eenduidige algemene regel moeilijk 
te bepalen en wordt ieder aanvraagdossier afzonderlijk geanalyseerd. 

 

Potentieel in aanmerking komende kosten: 

De in aanmerking komende kosten zijn vergelijkbaar met deze vermeld in sectie 5.1. van de 
richtsnoeren (voorbeeld van een STEG eenheid) voor zover ze essentieel zijn en voor zover ze bijdragen 
tot het ter beschikking stellen van de elektrische capaciteit. 

Niet in aanmerking komende kosten : 

- aansluiting op het warmtenet; 

- investeringen met betrekking tot de productie van stoom die niet dienen tot het verhogen 
van de elektrische capaciteit.  

 

1 Richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten 
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3 Certificering 

15. Met betrekking tot certificatie-instellingen: wie kan zich daarvoor kwalificeren? Zijn er 
voldoende certificatie-instellingen voor alles dat binnen korte tijd moet worden goedgekeurd? 

In overeenstemming met het koninklijk besluit dient elke capaciteitshouder/beheerder van een 
geaggregeerde offerte zelf een onafhankelijke deskundige aan te stellen.  

Het koninklijk besluit bevat de onafhankelijkheidsvoorwaarden die moeten worden nageleefd.  

De CREG stelt ook vast dat een dergelijk mechanisme in andere landen bestaat. 

 

16. Is het mogelijk om een beroep te doen op een technisch expert die is vergoed in de loop van 
de twee vorige jaren? 

Ja, als de enige vergoede prestatie van deze technisch expert betrekking had op de opmaak van een 

certificaat in het kader van een vroeger investeringsdossier. 

 

17. Betreffende het door een technisch expert 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 kosten.  Kan u 
aangeven wat de scope is van de analyse door de technisch expert? Zou het mogelijk zijn om 
eventueel een checklist toe te voegen? Betreft dit enkel een audit tegen het framework rond 
eligible/non eligible costs zoals in de CREG richtlijnen of betreft dit ook een technische 2de opinie 
i.v.m. deze kosten? 

De technisch expert dient te controleren en te certificeren of de richtlijnen van de CREG met betrekking 
tot eligible/non eligible costs correct worden toegepast. Het doel is om te verifiëren of de meegedeelde 
investeringskosten de criteria respecteren die opgenomen zijn in het koninklijk besluit en de 
richtlijnen. 

 

18. Is het mogelijk om het door een technisch expert afgeleverde certificaat voor het 
investeringsdossier van een vorige veiling over te nemen in het geval van een CMU die reeds het 
voorwerp heeft uitgemaakt van een klasseringsbeslissing door de CREG? 

Het is niet mogelijk het certificaat verstrekt voor het investeringsdossier van een vorige veiling over te 
nemen. De expert wordt verzocht na te gaan of de actualisering van de overgemaakte 
investeringskosten voldoet aan de criteria uit het koninklijk besluit en de richtsnoeren. De aangewezen 
technisch expert verstrekt een verslag van zijn controle en een certificaat dat bewijst dat het 
geactualiseerde voorziene bedrag van de investering, of van elke investering in het geval van een 
geaggregeerde offerte, voldoet aan de criteria voor het in aanmerking komen van kosten. 
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4 Verplichte bewijsstukken zoals gevraagd in artikel 7 
van het kb 

19. Met betrekking tot de template (Excel) voor de rapportering van de investeringskosten: is het 
een juiste interpretatie dat als een STEG bestaat uit twee verschillende CMU's (twee verschillende 
afleverpunten): 

- Voor elk van de CMU's moet een xls-plaat worden ingevuld, één voor de gasturbine en 
één voor de stoomturbine?  

- Het ene tabblad bevat de kosten van de gasturbine en het andere de kosten van de 
stoomturbine; alle andere kosten kunnen worden verdeeld over de twee vellen? 

- Die andere kosten kunnen dan verdeeld worden over de twee CMU's in functie van het 
‘NRP’ van respectievelijk de gasturbine en de stoomturbine? 

Naar aanleiding van de opmerkingen van verschillende marktspelers heeft de CREG haar template 
aangepast. Nu wordt verwacht dat de gekoppelde CMU's een enkele tabel invullen die bestaat uit drie 
kolommen, één voor investeringen die specifiek zijn voor CMU1, één voor investeringen die specifiek 
zijn voor CMU2 en één voor investeringen die de twee CMU's gemeenschappelijk hebben. 

 

20. Alle ondersteunende documenten met betrekking tot de investeringskosten die de kosten 
verantwoorden dienen opgeleverd te worden. Enkele marktpartijen stellen de vraag of: 

- het volledige aanbod bekendgemaakt moet worden of is het prijsoverzicht van een 
bestek bijvoorbeeld voldoende? 

- er eisen worden gesteld aan de schattingen op basis van engineering die ter 
verantwoording worden gebruikt? 

- er twee aanvragen moeten worden ingediend als er onderhandelingen met twee EPC-
leveranciers worden gehouden? 

- een verandering van leverancier na de klasseringsbeslissing van de CREG een probleem 
stelt? 

Een prijsoverzicht met in elk geval een duidelijke beschrijving van de inhoud van de diverse 
kostenposten dient tenminste opgeleverd te worden. De schattingen dienen gestaafd te worden (bij 
voorkeur aan de hand van offertes).  

Een investeringsdossier moet worden ingediend bij elke prekwalificatieaanvraag van een CMU. Als de 
technische kenmerken van de voorgestelde installaties door de EPC-leveranciers verschillend zijn, in 
het bijzonder wat het NRP betreft, moeten twee investeringsdossiers worden ingediend. 

Er kan een leverancier worden gekozen die geen offerte heeft ingediend. Het doel van de controle ex 
post is om, op basis van de in aanmerking komende kosten, te controleren of de 
klasseringsvoorwaarden in de capaciteitscategorie altijd zijn nageleefd. 
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21. Wat wordt er verwacht onder “een nauwkeurige beschrijving van de geplande investering of, 
in het geval van een geaggregeerd offerte, van elke geplande investering per capaciteit”? 

De nauwkeurige beschrijving geeft een volledig beeld van het ingediende project. Dit document geeft 
het antwoord op de vraag : WELK project wordt WAAR gerealiseerd, door WIE en HOE? De technologie, 
de bouw van de assets (via EPC?) dienen toegelicht te worden. 

Bij een geaggregeerde offerte, dient naast een algemene toelichting ook elke individuele investering 
per DP toegelicht te worden. 

Als investeringen worden gebruikt voor meerdere CMU's, meerdere PD's of ook voor andere activa die 
niet deelnemen aan het CRM, moet de kostenpost worden geïdentificeerd en de verdeelsleutel 
gepresenteerd en verantwoord worden. 

 

22. Een document waarin de bevoegdheden van de ondertekenaars van de aanvraag worden 
bevestigd dient opgeleverd te worden. Een marktpartij vraagt hoeveel personen de aanvraag dienen 
te ondertekenen.  

Net zoals bij een dossier dat per aangetekend schrijven wordt overgemaakt aan de CREG, kan de 
aanvrager een begeleidende brief ondertekend door de CEO of andere personen opladen op het 
systeem. De aanvrager is vrij om te bepalen (afhankelijk van bedrijfspolicy) hoeveel en welke personen 
deze brief tekenen. De bevoegdheid van deze personen dienen bevestigd te worden in de gevraagde 
bijlage. 

 

23. In artikel 7, § 1, 6° van het koninklijk besluit wordt het bewijs gevraagd dat de criteria voor 
het in aanmerking komen van de kosten van de investering zijn nageleefd. Welke documenten 
verwacht de CREG hiervoor? 

Eerst en vooral dient de template (Excel) van de investeringskosten ingevuld te worden. De cijfers 
opgenomen in de Excel file dienen gestaafd te worden door onder andere bestekken, offertes, 
toelichtingen bij de assumpties. De CREG wenst tenslotte op te merken dat alle velden in de Excel file 
dienen ingevuld te worden. Als bepaalde kosten niet van toepassing zijn, kan men “N/A” invullen. 
Indien de waarde nul is, dient men 0 in te vullen. 

 

 


