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Vlaams Energie- en Klimaatagentschap  

 
zoekt een  

 
Controleur energieprestatiecertificaten 

 
Statutair 
Niveau: A 
Rang: A1 

Graad: Ingenieur 
Met standplaats: Brussel 

Vacaturenummer: req3806 
 

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

1 DE VACATURE IN HET KORT 

Je werkt mee aan de kwaliteits- en controleacties voor de naleving van de regelgeving inzake 
energieprestatiecertificaten en rapporteert hierover zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden 
of je onderneemt zelf gepaste acties. Daarnaast werk je vanuit je technische specialisatie inzake 
energieprestatiecertificatie mee aan de ontwikkeling en verbetering van de methodologieën voor de 
verdere uitbouw van de energieprestatiecertificaten.  

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 het EPC-beleidskader verder te optimaliseren. Deze beleidsinstrumenten vormen immers 
belangrijke tools om de burger en ondernemingen te informeren en te sensibiliseren over de 
energieprestaties van woningen, appartementen of niet-woongebouwen. Een verdere uitbouw van deze 
beleidsinstrumenten is onontbeerlijk teneinde de aangegane engagementen inzake energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energieproductie en CO2-reductie te kunnen realiseren. 
 
Een greep uit je takenpakket: 

- Je werkt mee kwaliteitsacties en kwaliteitscontrolesystemen uit om de kwaliteit van de EPC’s beter 

te borgen. Kwaliteitsvol opgemaakte EPC’s zijn noodzakelijk om het vertrouwen van de burgers 

en bedrijven in dit beleidsinstrument te waarborgen. 

- Je voert zelf controles op de kwaliteit van het EPC uit.  

- Vanuit de opgedane ervaringen, uit o.a. de kwaliteitsacties en kwaliteitscontroledossiers, lever je 

input aan om de berekeningsmethodes en inspectieprotocollen te optimaliseren.  

- Vanuit de opgebouwde expertise, werk je nieuwe beleidsvoorstellen uit om de EPC’s als 

beleidsinstrumenten te versterken 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 
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Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Planning en voorbereiding 

 

Plannen en voorbereiden van de controles/audits met als 

doel er voor te zorgen dat de controles/audits (ter 

plaatse) efficiënt kunnen verlopen. 

 

 

- Mee opmaken van een (jaarlijks) handhavingsplan 
- Mee opmaken van lijsten met te controleren 

afwijkingen en onregelmatigheden in het kader van 
deskaudits inzake kwaliteit 

- Bepalen van de steekproef van de controle 
- Opmaken van de eigen planning 
- Voorgaande of gelijkaardige dossiers nakijken, indien 

nodig 
- Inwinnen, verzamelen, verifiëren en verwerken van 

ontbrekende gegevens om de dossiers volledig te 
maken 

 

Uitvoering 

 

(Ter plaatse) uitvoeren van controles/audits en analyses 

met als doel de naleving van de geldende (*) normen na te 

gaan.  

 
(*) opgelegde normen en procedures, vastgelegd door de 

wet of door de controlerende entiteit 

 

- Opzoeken van afwijkingen en onregelmatigheden in 
de certificaten via de certificatiesoftware, deze 
onderzoeken en interpreteren 

- Nagaan of bepalingen van het inspectieprotocol 
worden nageleefd 

- Ter plaatse de nodige vaststellingen en opmetingen 
doen ten einde zelf een controlecertificaat te kunnen 
opstellen en dit te vergelijken met het certificaat 
opgemaakt door de energiedeskundige 

- Nagaan van efficiëntie en effectiviteit van 
(handhavings)processen 

 

Rapportering 

 

Samenvatten en vastleggen van de bevindingen met als 

doel de bevoegde instanties volgens de geldende 

richtlijnen te informeren en te adviseren om hen in staat 

te stellen de juiste beslissingen te nemen of zelf de 

gepaste maatregelen te nemen indien men daar de 

bevoegdheid voor heeft. 

 

- Opmaken van een controlecertificaat (voor controles 
ter plaatse) 

- Objectief en gestructureerd weergeven van 
vaststellingen via deskaudit of van vaststellingen ter 
plaatse in een verslag van vaststelling 

- Verzamelen van bijkomende informatie nuttig voor de 
rapportering 

- Opmaken van sjablonen 

- Ontwikkeling van een back-office voor het vastleggen 
en verwerken van de vaststellingen 

 

Opvolging 

 

Nagaan of gepast gevolg gegeven werd aan de 

vaststellingen in het verslag teneinde bij te dragen tot de 

naleving van reglementeringen, normen, … 

 

 

- Opvolgen of er (tijdig) gereageerd werd op de vragen 
om informatie  

- Beoordelen van de ingediende (tegen)argumenten en 
stavingsstukken 

- Nakijken of tijdig gevolg werd gegeven aan de 
sancties, zoals het correct aanpassen van het EPC 

- Eventueel bijkomend onderzoeken en controles 
uitvoeren 

- Opvolgen of de opleidingscentra de voorwaarden en 
aanbevelingen volgen 
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Administratief beheer 

 

Zorgen voor het administratief beheer van het eigen 

dossier en andere dossiers volgens de afspraken binnen 

de entiteit met als doel alle relevante gegevens i.v.m. de 

controles samen te hebben en informatie hierover snel te 

kunnen vinden. 

 

 

- Administratief opvolgen van het dossierverloop 

- Alle documenten van het dossier samenbrengen en 
klasseren 

- Beheren en actualiseren van het klassement van alle 
dossiers 

- Ontwikkelen, invullen en updaten van een back-office 
met de belangrijkste gegevens van de controles 

- Statistieken opmaken 

Communicatie en contacten 

 

Communiceren en informeren over de geldende normen, 

procedures, methodologie, aanpak met als doel er voor te 

zorgen dat alle actoren correct geïnformeerd zijn en 

gestimuleerd worden de normen na te leven. 

 

 

- Contacten onderhouden met belanghebbenden, 
administraties, het werkveld, … met het oog op 
informatie-uitwisseling 

- Vragen van energiedeskundigen over hun 
(controle)dossiers beantwoorden; 

- Algemene informatievragen inzake het EPC 
beantwoorden per mail en telefoon of gericht 
doorgeven aan collega’s 

- Contacten onderhouden met de opleidingsinstellingen 
met het oog op informatie-uitwisseling 

- Voorlichtingsvergaderingen organiseren (voor 
energiedeskundigen en opleidingsinstellingen) en 
algemene informatie geven over de materie aan de 
energiedeskundigen en opleidingsinstellingen; 

- Inhoudelijke bijdrage leveren aan 
opleidingsprogramma’s en bijscholingen van 
energiedeskundigen 

- Gerichte sensibilisering van de energiedeskundigen en 
de opleidingsinstellingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrief 
of individuele mailing) m.b.t. de naleving van de EPC-
regelgeving en in het bijzonder het inspectieprotocol 

 

Overleg 

 

Samenwerken en overleggen met diverse collega’s 

teneinde een uniforme aanpak van het controle- of 

auditproces te garanderen  

 

 

- Overleggen over een éénvormige dossierafhandeling 

- Afspraken over de vorm en de inhoud van de 
verslaggeving maken 

- Streven naar uniformiteit van de aanpak 

- Deelname aan (regelmatige) interne 
werkvergaderingen 

- Tijdig doorgeven van relevante informatie aan 
collega’s 

- Intern bespreken van problemen en aanpak van 
concrete dossiers 

- Intern bespreken van problemen en opportuniteiten 
m.b.t. het handhavingsproces 

- Overleg met de andere gewesten om procedures af te 
stemmen 

- Als resultaat van het overleg, 
(handhavings)procedures schrijven en verfijnen 
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Kennis m.b.t  het vakgebied 

 

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring 

m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de uit te 

voeren opdrachten op individueel en teamniveau te 

optimaliseren. 

 

- Opvolgen van evoluties op het werkveld  

- Inhoudelijke input leveren voor (aanpassingen van) 
het inspectieprotocol en deze aftoetsen met de sector 

- Inhoudelijke input leveren voor het centraal examen 
(opstellen en nakijken van examenvragen en -cases) 

- Inhoudelijke input leveren voor verbeteringen van de 
EPC-software (inclusief testen) 

- Opvolgen van studies en projecten 

- Studiedagen bijwonen 

- Deelnemen aan algemene en gespecialiseerde 
vorming 

- Lezen van vakliteratuur 

- Zich op de hoogte houden en ontwikkelen van 
expertise op het vlak van wetgeving, op technisch vlak 
en in de praktijk 

- Studiewerk verrichten om de recentste evoluties op 
het werkveld en de werkmethoden te kennen 

Advies 

 

Adviseren van de  entiteit waar een controle of audit werd 

uitgevoerd met als doel de vastgestelde tekortkomingen 

te verhelpen. 

 

- Toelichting geven aan de energiedeskundige over de 
correcte toepassing van het inspectieprotocol 

 

Beleidsadvies 

 

Denkt mee over langetermijnbeleidsvoorstellen, 

rekening houdend met trends, met als doel er voor te 

zorgen dat het beleid voldoende input heeft vanuit de 

realiteit. 

 

- Advies inzake beleidsontwikkelingen voor de 
afstemming van de handhaving van EPC en EPB  

- Beleidsadvies inzake ontwikkeling methodologie  

- Advies inzake langetermijn voor EPC 

- Beleidsmatige vragen beantwoorden van het kabinet, 
het parlement en de belangengroepen 

- Vanuit de eigen specialisatie het management en het 
kabinet adviseren over het te voeren beleid 
aangaande het EPC, mogelijke knelpunten 
inventariseren en opportuniteiten aanreiken 

- Bijdragen tot beleidsvoorbereidende documenten 

 

Opmaak product 

 

Opmaak van documenten en instrumenten, met als doel 

een kwaliteitsvolle bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de methodologie van het EPC 

- Opmaak van toelichtingsdocumenten en 
hulpinstrumenten voor EPC-deskundigen, 
examenvragen… 

- Bijdragen aan ontwikkelingen van de methodologie 
inzake EPC 
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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 inzake uitwerking en implementatie van 

regelgeving voor het EPC-beleidskader. 
 
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 

 
• Dieptekennis van bouwfysica, en van technische installaties 
• Grondige kennis van de EPC-regelgeving, de EPC-software en de inspectieprotocollen voor de 

verschillende types gebouwen, de berekeningsmethodieken, de energieprestatiedatabank en de 
EPC-back-office   

• Brede kennis van de projecten binnen en buiten de Vlaamse overheid die raakvlakken hebben 
met het thema EPC 

• 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) 
 

• Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet 
komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1) 
 

• 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) 
 

• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 
afweging van relevante criteria (niveau 2) 
 

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

 
• Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, 

tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) 
 

• Assertiviteit: Je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de omgeving 
druk uitoefent om dat niet te doen (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 
• Innoveren 
• Klantgerichtheid 
• Oordeelsvorming 
• Analyseren 
• Plannen en organiseren 
• Assertiviteit 

 
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? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
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In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. 

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: 
 

Ann Collys 
Coördinator Cluster Energie-efficiëntie 
ann.collys@vlaanderen.be 
tel. 02-553 46 13 

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

Ine Van Gerwen 
Consultant Hudson 
vlaamseoverheid@hudsonsolutions.com 

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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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/

