De aanvraagprocedure voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten
•Het project voldoet aan alle voorwaarden voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten en er kan voor het project een projectcategorie bepaald worden.
• Zo ja, ga naar de volgende stap.
• Zo nee, u kan geen certificaten aanvragen. Of uw project in aanmerking komt voor een andere steunregeling kan u nagaan bij Subsidies.

Voorwaarden

Aanvraag

Toegang

• www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/professionelen/steunregeling

•Wat wilt u aanvragen?
•Een startdatum, principebeslissing, groenestroom-of warmtekrachtcertificaten met of zonder garanties van oorsprong voor een nieuwe installatie (< 3jaar) of een WKK-installatie die ingrijpend gewijzigd is.
Dit project heeft een representatieve projectcategorie of een definitieve projectspecifieke bandingfactor voor
•WKK, wind, biogas of biomassa: Ga naar volgende stap.
•zonne-energie: Contacteer de netbeheerder.
•Een projectspecifieke OT en bandingfactor. Vraag eerst een projectspecifieke bandingfactor aan, zoals beschreven op www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/technologieen-met-projectspecifieke-steun

•Heeft u of de onderneming toegang tot ExpertBase of het VREG-platform?
•Zo ja, ga na of u het gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker heeft. De lokale beheerder kan dit nakijken in Gebruikersbeheer.
•Zo nee, registreer de onderneming.
• www.energiesparen.be/toegang-tot-expertbase-registratie

•Werd er in het verleden al een dossier ingediend?
•Zo ja, vertrek dan van het bestaande dossier.
•Zo nee, start een nieuw dossier.

Dossier

• www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/expertbase/handleiding

•Principebeslissing: De voorwaarden en de periode dat de startdatum voor uw project geldig is, is beschreven in de principebeslissing.
•Definitieve beslissing: U kan de rapporteringsexcel terugvinden bij het detail van uw dossier. Als certificaatgerechtigde bent u verplicht iedere wijziging onmiddellijk te melden via de wijzigingsactie.

Beslissing

Certificaten

• www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/expertbase/veelgestelde-vragen

•Twee maanden na de productiemaand kunnen de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten (gedurende de steunperiode) toegekend worden. Als de installatie recht heeft op garanties van oorspong, dan worden
deze gelijktijdig toegekend. De toekenning is enkel gegarandeerd, als alle gegevens tijdig overgemaakt worden en de installatie nog steeds voldoet aan de voorwaarden. Als de toekenning tijdelijk geblokkeerd is, dan
kan u de reden nagaan in het detail van uw dossier (in ExpertBase).
•Het verkopen van de certificaten kan u via het VREG-platform. Hiervoor heeft u het gebruiksrecht VREG TradeBase Rekeninghouder voor nodig.
• www.energiesparen.be/waar-kan-ik-de-certificaten-terugvinden

www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/aanvraagprocedure-certificaten

