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EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE D 

AFDELING 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

 
Dit examenreglement is van toepassing op het centraal examen voor energiedeskundigen type D, zoals 

beschreven in artikel 8.3.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010.  

AFDELING 2 – ORGANISATIE VAN HET EXAMEN 

Artikel 2 – Frequentie en locatie van het centraal examen 

 

Het centraal examen vindt minimaal 1 (een) maal per maand plaats met uitzondering van de maanden juli en 

augustus. 

Het centraal examen gaat door op volgende locatie, tenzij anders bepaald. 

Blue  Planet  Academy  &  Consulting 

Zelfbestuursstraat  13 

1070 Anderlecht 

AFDELING 3 – DEELNAME AAN HET EXAMEN 

Artikel 3 – Voorwaarden om aan het examen deel te nemen 

 

Om deel te nemen aan het centraal examen moet de kandidaat-energiedeskundige geregistreerd zijn als 

student type D op de energieprestatiedatabank.  

Geschorste energiedeskundigen kunnen deelnemen aan het centraal examen als zij aan de voorwaarden 

opgelegd in de schorsingsbeslissing voldoen. 

Artikel 4 – Inschrijving 

 

De kandidaat-energiedeskundige en de geschorste energiedeskundige moeten zich in schrijven via de 

webapplicatie die terug te vinden is op http://www.energieprestatiedatabank.be. Om dit te kunnen doen 

moeten de kandidaten online een account aanmaken en de vereiste gegevens online invullen. In de 

webapplicatie staat per examen steeds de uiterste inschrijfdatum vermeld.  

http://www.vlaanderen.be/veka
http://www.energieprestatiedatabank.be/
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Ingeval de kandidaat-energiedeskundige zich twee maal op rij ingeschreven heeft en niet geslaagd is, kan hij 

zich pas opnieuw inschrijven als de wachttermijn van twaalf maanden na de laatste deelname aan het examen 

verstreken is.  

De inschrijving voor een examen via de webapplicatie is definitief. De gekozen examendatum kan achteraf niet 

meer gewijzigd worden.  

Voor de start van het examen worden de opdrachten uit de leeromgeving van de student automatisch gewist. 

Artikel 5 – Controle 

 

De deelnemer moet volgende bewijsstukken voorleggen op het examen: 

 Het bewijs van zijn elektronische inschrijving voor het examen; 
 Het bewijs van zijn identiteit. 

 
Bij het ontbreken van een of meer van bovenstaande bewijsstukken, kan de deelnemer niet deelnemen aan 

het examen. 

Artikel 6 – Herinschrijving wegens verhinderende omstandigheden 

 

De deelnemer moet zich aan de gekozen examendatum houden. Als de deelnemer door overmacht niet kan 

deelnemen aan het examen kan hij zich eenmaal herinschrijven voor een volgend examen op voorwaarde dat 

hij nog steeds voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 en 4. Daarnaast moet hij de nodige bewijzen  

leveren voor de omstandigheden die hem verhinderen het examen af te leggen. 

 

Deze omstandigheden kunnen zijn: ziekte, overlijden, ongeval... Deze opsomming is niet beperkend en wordt 

enkel gegeven als voorbeeld. 

 

De deelnemer die zich op een verhinderende omstandigheid beroept, moet het VEKA hiervan zo snel mogelijk 

en ten laatste op de dag van het examen, via e-mail op de hoogte brengen via het e-mailadres 

veka@vlaanderen.be.  

 

De originele bewijsstukken ter staving van de verhinderende omstandigheden worden binnen de drie 

kalenderdagen na de dag van het examen aan het VEKA bezorgd via e-mail op veka@vlaanderen.be. 

Artikel 7 – Medische attesten 

 

Indien het te leveren bewijsstuk overeenkomstig artikel 6 een medisch attest betreft, worden de volgende 

medische attesten niet aanvaard: 

 Een onvolledig ingevuld attest of een attest dat tegenstrijdigheden bevat;  
 Een dixitattest (attest dat enkel gebaseerd is op de verklaring van de patiënt);  
 Een post factum attest (attest dat wordt uitgeschreven na afloop van de ziekte of nadat de medische 

gevolgen van een ongeluk niet meer constateerbaar zijn). Het medisch attest wordt uitgeschreven op de 
eerste dag van ziekte of ongeval.  

  

mailto:veka@vlaanderen.be
mailto:veka@vlaanderen.be
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AFDELING 4 – VERLOOP VAN HET EXAMEN 

Artikel 8 – Examenvorm en examenduur 

 

§1 Het examen wordt schriftelijk afgelegd met ter ondersteuning een computer met de vereiste software en 

hardware. 

 

De deelnemer krijgt 4 (vier) uur de tijd om het examen op te lossen. Om zeker te zijn om op het aanvangsuur 

te kunnen starten, moet de deelnemer zich minstens een half uur voor de aanvang van het examen in het 

examencentrum aanmelden. 

§2 Voor het centraal examen energiedeskundige type D mag de deelnemer gebruik maken van de documenten 

zoals beschikbaar op https://www.vlaanderen.be/epc-pedia . Deze documenten zullen elektronisch ter 

beschikking gesteld worden op het examen. Eigen notities, inspectieprotocol of andere documenten zijn niet 

toegestaan. 

§3 Enkel de rekentools die ter beschikking gesteld wordt voor de aanvang van het examen mogen gebruikt 

worden. 

 

Het gebruik van elk ander rekenmachine of rekenmachines op de gsm en/of elke andere elektronische 

informatiedrager is uitdrukkelijk verboden en wordt als onregelmatigheid aanzien die tot de onmiddellijke 

diskwalificatie van de deelnemer leidt. 

 

Artikel 9 – Fraude en onregelmatigheden 

 

Als een verantwoordelijk toezichter vermoedt dat een deelnemer bij het examen fraude of onregelmatigheden 

pleegt die de evaluatie kan beïnvloeden, kan deze de lopende evaluatie voor die deelnemer onmiddellijk 

beëindigen. 

 

Fraude en onregelmatigheid wordt in het kader van dit examenreglement als volgt gedefinieerd: 

 

Fraude 

Elk gedrag van een deelnemer in het kader van een examen waardoor deze het vormen van een juist oordeel 

omtrent kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van hemzelf dan wel van andere studenten geheel of 

gedeeltelijk onmogelijk maakt of poogt te maken. 

 

Onregelmatigheid 

Elke inbreuk op het examenreglement wat betreft het gebruik van de toegelaten documenten, of navolgende 

regels met betrekking tot het goede verloop van het examen: 

 

Deelnemers moeten zich naar de aanwijzingen en richtlijnen van de examinator schikken.  

 

Het bijhebben van (digitale) media zoals gsm's, smartphones, laptops,… is niet toegestaan aan de werktafel 

waar het examen wordt ingevuld, ook niet wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Deze apparaten dienen in 

de vestiaire of aan de kant van het examenlokaal worden achtergelaten.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fepc-pedia&data=05%7C01%7Cjohan.declercq%40vlaanderen.be%7C3499c163234642a0418f08da85b27890%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637969298818420036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x8eErXyoGuvBca%2BDRu8gclog9yh3PHpnNMBVvCjU%2BRA%3D&reserved=0
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Het is de deelnemers niet toegestaan om na binnenkomst in het examenlokaal nog verder te communiceren 

met andere deelnemers. 

 

Het is de deelnemers niet toegestaan de gebeurlijke opgavenbladen, plannen of andere papieren om te 

draaien alvorens de start van het examen wordt gegeven door de examinator.  

 

Het examen wordt volledig via de computer afgenomen.  

 

Laatkomers mogen het examen starten zolang geen enkele deelnemer die kennis nam van de examenvragen 

het examenlokaal verlaten heeft. Ze hebben hierbij echter geen recht op de volledige 4 uur tijd, het examen 

eindigt voor iedereen op het voorziene tijdstip.  

 

De deelnemers dienen alle opgavenbladen en kladbladen af te geven. Een student mag in geen geval het lokaal 

verlaten in het bezit van een opgavenblad of kladblad.  

Artikel 10 – Beoordeling 

 

§1 Om te slagen op het centraal examen dient de deelnemer minstens 60 (zestig) percent te halen op het 

gehele examen en minstens 50 (vijftig) percent voor elk van de 3 onderdelen van het examen: 

1) Regelgevend kader en toepassingsgebied 

2) De energiescore, als indicator voor de theoretische energieprestatie 

3) Het aandeel hernieuwbare energie, op basis van metingen.  

§2 Deelnemers die niet voor het centraal examen slagen, kunnen zich opnieuw inschrijven voor het examen, 

op voorwaarde dat ze nog steeds voldoen aan de voorwaarden, vermeld in de artikelen 3 en 4. 

 

AFDELING 5 - MEDEDELING EN BESPREKING VAN DE EXAMENRESULTATEN 

Artikel 11 – Bekendmaking resultaat 

 

§1. De deelnemer wordt uiterlijk 15 werkdagen na het afnemen van het examen in kennis gesteld van het 

behaalde resultaat door het Vlaams Klimaat- en Energieagentschap.  

§2. Na het examen kan de deelnemer die zijn examen wil inkijken hiervoor een aanvraag indienen via het 
adres type_d@blue-planet.be en dit binnen de 30 dagen na de mededeling van zijn resultaten. Er wordt 
slechts één inzagerecht toegelaten per examen.  

§3. Na zijn aanvraag ontvangt de deelnemer per e-mail binnen 15 werkdagen een voorstel voor een datum en 
uur, dat niet te wijzigen valt, om gedurende 30 minuten de quoteringen van zijn antwoorden te raadplegen.  

De inzageperiode vindt plaats tussen de 10de en de 60ste dag na de mededeling van de resultaten. De 
voorgestelde datum voor de inzage is ten vroegste de derde dag na het verzenden van het voorstel.  

§4. De deelnemer bevestigt de gekozen datum binnen de 10 werkdagen na verzending van het voorstel. Indien 
de voorgestelde datum niet uitkomt, kan de deelnemer binnen de 10 werkdagen na verzending van het 
voorstel een andere datum vragen. Het voorgestelde tijdschema vindt dan plaats tussen de 20ste en de 90ste 
dag na de mededeling van de resultaten.  

mailto:type_d@blue-planet.be
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§5. Als de deelnemer binnen de tijdslimiet geen tijdschema heeft bevestigd of niet komt opdagen tijdens de 
bevestigde afspraak zonder geldige rechtvaardiging (zie artikel 6 en 7 van dit reglement), wordt hij geacht 
afstand te hebben gedaan van zijn recht op inzage. Als hij zijn inschrijving voor het voorgestelde tijdschema 
bevestigt maar niet komt met een geldige motivering, krijgt hij een nieuwe datum aangeboden met een datum 
en uur die niet kan worden gewijzigd.  Deze nieuwe datum wordt dan ten laatste gepland op de 60ste dag na 
de datum waarvoor hij eerst ingeschreven was.  

§6. Tijdens de inzage wordt bij elke vraag het gegeven antwoord getoond, en wordt aangegeven of dat correct 
was of niet. De juiste antwoorden bij foutief beantwoorde vragen worden niet getoond. U kan geen vragen 
stellen en er mogen geen notities meegenomen worden. Indien gewenst, kan schriftelijke feedback voor het 
VEKA achtergelaten worden.  

AFDELING 6 – OMBUDSPERSOON 

Artikel 12– Klachten 

 

Als de deelnemer een klacht wil indienen, kan hij terecht op  https://www.vlaanderen.be/vlaams-energie-

en-klimaatagentschap. 

 

AFDELING 7 – GESCHILLENREGELING 

Artikel 13 – Beroep 

 

Het Vlaams Klimaat- en Energieagentschap is niet bevoegd om beroepen te behandelen. 

 

Het examenresultaat kan het voorwerp uitmaken van een annulatieberoep bij de Raad van State. 

 

De Raad van State, die bestaat uit een afdeling wetgeving en een afdeling administratie, is een college dat deel 

uitmaakt van de uitvoerende macht: 

 

Raad van State 

Wetenschapsstraat 33 

1040 Brussel 

 

Het annulatieberoep dient aanhangig gemaakt te worden bij de Raad van State binnen een periode van 60 

dagen vanaf het moment dat het examenresultaat bekend gemaakt wordt. 

AFDELING 8 – INWERKINGTREDING 

Artikel 14 – Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2022. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fvlaams-energie-en-klimaatagentschap&data=05%7C01%7Cjohan.declercq%40vlaanderen.be%7C3499c163234642a0418f08da85b27890%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637969298818420036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YWavHirog%2BthLvBbTXqI9XoXkPptKIBB8H2Eo%2BP852s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fvlaams-energie-en-klimaatagentschap&data=05%7C01%7Cjohan.declercq%40vlaanderen.be%7C3499c163234642a0418f08da85b27890%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637969298818420036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YWavHirog%2BthLvBbTXqI9XoXkPptKIBB8H2Eo%2BP852s%3D&reserved=0

