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Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap  

 
zoekt een  

 
behandelaar certificatendossiers groenestroom- en warmte-

krachtinstallaties 
 

Statutair 
Niveau: A 
Rang: A1 

Graad: Ingenieur 
Met standplaats: Brussel 

Vacaturenummer: req3805 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

Je analyseert en verwerkt dossiers en/of aanvragen tot toekenning van groenestroom- of warmte-
krachtinstallaties zodat je omtrent deze dossiers en/of aanvragen een voorstel van beslissing kunt 
formuleren conform de toepasselijke regelgeving en interne procedure. 
 

2 FUNCTIECONTEXT 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het 
beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.  

De Vlaamse Regering heeft eind 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP) definitief 
goedgekeurd, als onderdeel van het Belgische nationale Energie- en Klimaatplan (NEKP). De Vlaamse 
Regering wil tegen 2030 de Vlaamse broeikasgasemissies sterk verminderen. Dit is voor Vlaanderen een 
grote uitdaging en het zal er o.m. op aankomen om hiervoor zo veel mogelijk impactvolle 
beleidsinstrumenten uit te werken en te implementeren.  
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De Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren al diverse nieuwe beleidsinstrumenten uitgewerkt om 
burgers en bedrijven te stimuleren meer aandacht te besteden aan investeringen in energiebesparende 
maatregelen en hernieuwbare energieproductie.    

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) staat in voor de concrete implementatie van deze 
beleidsinstrumenten en ziet ook toe op de naleving ervan. Het betreft dossierbehandeling van subsidie- 
en certificatensystemen, maar ook toezicht op de naleving van de verschillende procedures en van de 
geleverde kwaliteit in diverse processen.  

Het VEKA heeft de ambitie om een geloofwaardige, efficiënt functionerende en slagkrachtige organisatie 
te zijn, die steunt op samenwerking en een goede werksfeer.  

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen om de 
volgende jaren de transitie naar een duurzamer energiesysteem verder te ondersteunen. De 
certificatensteun is een belangrijk beleidsinstrument om de uitbouw van groenestroom- en WKK-
installaties in Vlaanderen te ondersteunen. De kwaliteitsvolle implementatie van de 
certificatensteunsystemen is onontbeerlijk teneinde de aangegane engagementen inzake energie-
efficiëntie, hernieuwbare energieproductie en CO2-reductie te kunnen realiseren. 
 
Een greep uit je takenpakket: 

- Vanuit de opgebouwde expertise, pas je de regelgeving inzake certificatensteun op een 

kwaliteitsvolle en klantvriendelijke manier toe op de dossiers en/of aanvragen tot toekenning van 

groenestroom- en warmte-krachtcertificaten. 

- Vanuit de opgedane ervaringen lever je input aan om de ondersteuning van duurzame 

energieproductie te optimaliseren. 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 
 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Vervollediging dossiers  

 

Verzamelen en administratief verwerken van 

dossiergegevens met als doel te kunnen beschikken 

over een volledig dossier met alle noodzakelijke 

dossierelementen. 

- Gegevens verwerken en invoeren in de modelbeslissing 

- Verzamelen van informatie en gegevens via bevraging 
van de aanvrager (schriftelijk, telefonisch, 
terreinbezoek,…) en/of eigen onderzoek 

- Controle uitvoeren van de binnenkomende informatie 
en van de volledigheid van de aanvraag 
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- Adviezen aanvragen 

 

Analyse  

 

Analyseren, toetsen en interpreteren van 

dossiergegevens met als doel een gefundeerd voorstel 

van beslissing te kunnen formuleren. 

 

- Onderzoeken of de aanvraag voldoet aan de 
reglementering  

- Binnenkomende aanvragen toetsen aan interne 
procedures 

- Vergevorderde conceptuele en inhoudelijke analyse en 
interpretatie van alle relevante elementen uit het 
dossier, verslag en andere informatiebronnen  

- Analyse van de rapporteringsgegevens, controleren of 
deze volledig, correct, plausibel en conform deze 
beslissing zijn 

 

Voorstel van beslissing  

 

Voorstel van beslissing formuleren met als doel de 

administrateur-generaal toe te laten tijdig een correcte 

uitspraak te doen over het dossier. 

- Uitwerken van een voorstel van beslissing 

- Vaststellingen en bevindingen verwoorden in goed 
onderbouwde en objectieve argumentatie  

- Vastleggen van de berekeningswijze van het aantal toe 
te kennen certificaten en hun aanvaardbaarheid voor de 
quotumverplichting, van de certificaatgerechtigde, 
startdatum, projectcategorie, steunperiode en andere 
relevante elementen 

- Initiëren van de uitvoering van de beslissing 

- Voorstel van beslissing bezorgen aan de 
verantwoordelijke rapportering en verantwoordelijke 
beslissing 

 

Communicatie en contacten 

 

Tijdig de communicatie en contacten verzorgen met als 

doel te zorgen voor een optimaal geïnformeerde en 

tevreden klant en een goed afgewerkt dossier. 

- Uitdragen van klantvriendelijkheid door het efficiënt en 
effectief beantwoorden van schriftelijke en mondelinge 
vragen  

- Verduidelijken en verdedigen van het 
behandelingskader ten aanzien van externen 

- Verzekeren van een vlotte doorstroming van de 
relevante informatie binnen het team 
certificatendossiers  

- Instaan voor een optimale vertegenwoordiging van het 
team certificatendossiers op verschillende fora 

- Onderhouden van contacten, uitbouwen van een 
professioneel netwerk 

- Toelichting geven op externe vergaderingen, 
studiedagen,… 

 

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring 

m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de 

dienstverlening te optimaliseren. 

- Vanuit de eigen specialisatie gegevens, analyses, 
adviezen, expertise verstrekken aan collega’s, het 
management, kabinet, VREG, parlement, EC,… 

- Deelnemen aan werkgroepen, projecten en intern 
overleg 

- Aanleggen en bijhouden van documentatie 
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- Deelnemen aan diverse vormingsinitiatieven  

- Informatie verzamelen bij de doelgroepen om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het 
werkveld 

- Trends, evoluties en de actualiteit met betrekking tot 
groenestroom- en warmte-krachtinstallaties opvolgen, 
verdere studie en onderzoek 

- De ontwikkelingen inzake de Europese regelgeving 
m.b.t. WKK en groenestroom toetsen aan het van kracht 
zijnde wetgevend en behandelingskader 

 

Opvolging 

 

Opvolgen van de uitvoering van de beslissing met als 

doel ervoor te zorgen dat de beslissing correct wordt 

uitgevoerd. 

- Opvolgen of de vereiste herkeuringen, audits en 
rapporteringen tijdig en correct gebeuren 

- Opvolgen van alle overige in de beslissing vastgelegde 
verplichtingen 

- Opvolgen of de maandelijkse rapporteringen tijdig en 
correct gebeuren en plausibel zijn 

- Ondersteuning bieden bij de behandeling van eventuele 
klachten en beroepen rond een dossier  

- Als verantwoordelijke het voorstel tot beslissing en 
bijhorende rapporteringsmodel nakijken 

 

Optimalisatie van de werking/beleid 

 

Vanuit expertise -en rekening houdend met trends- een 

bijdrage leveren tot aanpassing en optimalisering van 

wetgeving, richtlijnen, procedures en normen met als 

doel voldoende input te geven voor het beleid. 

 

- Suggesties formuleren met betrekking tot de processen 
en procedures (intern behandelingskader) van team 
certificatendossiers, deze verder uitwerken en 
consequent toepassen in de verdere dossierbehandeling 

- Suggesties formuleren en verbetervoorstellen 
uitwerken met betrekking tot de van toepassing zijnde 
wetgeving rond groenestroom- en warmte-
krachtinstallaties 

- Algemene beleidsinput geven, vanuit eigen expertise en 
rekening houdend met trends, in overleg met de overige 
teams uit de cluster 

- Trekker van specifieke processen van team 
certificatendossiers gerelateerde beleidsprojecten zoals 
de uitwerking en implementatie van een MB, Besluit 
van de AG en toelichting bij de van toepassing zijnde 
wetgeving  
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4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarde(n): 
 

1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature 
binnen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). 
Of 
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen het VEKA in een betrekking met een salarisschaal van 
dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige 
inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met 
algemene bekendmaking1 . 
Of  
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang 
met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen 
het VEKA en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van 
de vacature (VPS art. III 22).  
 

2) Je bent in het bezit van een diploma burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur. 
 

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse 
overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met 
het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  

 
3) Je hebt minimaal 5 jaar functierelevante beroepservaring met het werken rond de beleidsthema’s  

hernieuwbare energie en/of warmte-krachtkoppeling en bent zeer vertrouwd met de 
ondersteuningssystemen. 

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke Ine Van Gerwen via vlaamseoverheid@hudsonsolutions.com. 
 

 
1 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of 

de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website 
van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling 
geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de 
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31).   
 
2 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

http://naricvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

 
• Professionele kennis over hernieuwbare energietechnieken en/of warmte-krachtkoppeling, de 

bedrijfsvoering van decentrale producenten, meettechnieken, certificeringstechnieken en 
investeringsmanagement 

• Grondige kennis van het wetgevend kader m.b.t. de behandeling van de aanvragen tot 
toekenning van groenestroom- of warmte-krachtcertificaten en de controle op de toekenning 
van deze certificaten 

• Brede kennis van de projecten binnen en buiten de Vlaamse overheid die raakvlakken hebben 
met de beleidsthema’s hernieuwbare energie en/of WKK 

• Brede kennis van het energiebeleid en het werkdomein van het Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap 

 

 Persoonsgebonden competenties 

 
• Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 

normen van de organisatie (niveau 2) 
 

• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 
aanvullende relevante informatie (niveau 2) 

 
• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 

afweging van relevante criteria (niveau 2) 
 
• Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook 

als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2) 
 
• Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende 

belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) 
 
• Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 

(niveau 2) 
 
Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 

 
 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van overplaatsing moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
2. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
3. Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 

 
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

5 AANBOD 

• Je wordt overgeplaatst in de graad van ingenieur met de bijbehorende salarisschaal.  
Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de 
lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator 
kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 

• Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd 
is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent 
tewerkgesteld.  

• De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 
 

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

6 SELECTIEPROCEDURE  

6.1. MODULE 1: eerste screening   

6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden  

Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier en een kopie van je diploma gaan we na of 
je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.  
 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening vindt plaats in de week van 28 juni 2021 (datum onder voorbehoud). 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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Indien slechts 1 kandidaat na CV-screening voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden, kan deze 
procedure afgehandeld worden op basis van het dossier.  

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een online interview en een persoonlijkheidsvragenlijst worden volgende competenties 
bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen 
• Klantgerichtheid 
• Samenwerken 
• Zorgvuldigheid 
• Analyseren 
• Oordeelsvorming 

 
Een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van de wervende entiteit nemen deze screening af.  
 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigden van de wervende entiteit en een 
selectieverantwoordelijke volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 online plaats op 12 of 13 juli 2021 (datum onder 
voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geschikt’ of ‘niet 
geschikt’ bevonden voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete 
vacature. 
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. 
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De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en 
werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot 
toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere 
testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager 
daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder 
afgelegde testen. 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 30 juni 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je 
sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.  
 
Voeg bij je sollicitatie een kopie van het gevraagde diploma toe.   
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (met een kopie van je diploma). 

8 VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 
 

Wim Buelens 
Coördinator Cluster Duurzame energiesystemen 
wim.buelens@vlaanderen.be 
tel. 02-553 46 04 

 
Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:wim.buelens@vlaanderen.be
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Ine Van Gerwen 
Consultant Hudson 
vlaamseoverheid@hudsonsolutions.com 

 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 augustus 2021. 
 
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar 
vlaamseoverheid@hudsonsolutions.com met vermelding van het vacaturenummer. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/

