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Situering
Deze tekst verduidelijkt de visie, de missie en de structuur van Warmtenetwerk Vlaanderen. Sinds
2016 werkt de vereniging als technologieplatform van de koepel ODE-Vlaanderen.
Deze opdrachtverklaring heeft als doel het afbakenen van de doelstellingen en structuur van de
vereniging om de leden te informeren over wat ze kunnen verwachten van hun ledenorganisatie en hoe
ze een actieve rol kunnen opnemen.
SInds 2016 is Warmtenetwerk Vlaanderen het technologieplatform voor warmtenetten onder de
koepel ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie in het Vlaams gewest.
Net zoals in andere ODE-platformen wordt de werking van Warmtenetwerk Vlaanderen gestructureerd
door een kader van afspraken over het functioneren van het bestuur, de ledenvergadering en een
aantal inhoudelijke werkgroepen. Duidelijke mandaten en afspraken ondersteunen de werking en
vermijden mogelijke onduidelijkheden of misverstanden.

1. Wat is Warmtenetwerk Vlaanderen?
Warmtenetwerk Vlaanderen (verder afgekort tot WNVL) is een breed samengesteld platform, dat het
gebruik van fossiele energie en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen door bevordering van
collectieve warmte- en koudenetten in het Vlaams gewest.
WNVL is ontstaan uit de Nederlandse Stichting Warmtenetwerk, dat bedrijven en kenniscentra in
Nederland en Vlaanderen groepeerde die actief zijn in het werkveld van warmtenetten.
In Vlaanderen vertegenwoordigt WNVL 80 leden met specifieke activiteiten in het Vlaams gewest. Het
is een breed samengesteld platform met leden van diverse categorieën:
-

uitbaters van warmte- en koudenetwerken, producenten van warmte, warmtenetbeheerders

-

aannemers

-

fabrikanten en leveranciers van componenten

-

ingenieursbureaus, architecten, projectontwikkelaars

-

kenniscentra en onderwijsinstellingen

-

grote afnemers van warmte en/of koude.

-

lokale overheden (gemeenten, intercommunales, provincies) en overheidsdiensten

-

gewestelijke en lokale verenigingen op het gebied van energie en milieu
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2. Opdrachtverklaring
WNVL groepeert de bedrijven, organisaties en kenniscentra die actief zijn in warmtenetten in
Vlaanderen met als opdracht het stimuleren van een gedragen ontwikkeling van warmte- en
koudenetten in het Vlaams gewest.
Warmtenetten zijn een middel om de warmtevoorziening op een collectieve manier te verduurzamen
door energie-efficiëntiewinsten (gebruik van restwarmte) en het inschakelen van groene
warmteproductie. Het wegwerken van hindernissen, een aangepaste regulering en
informatieverstrekking naar diverse actoren zijn daarom noodzakelijk. WNVL wil hieraan een
prominente bijdrage leveren.
WNVL wil voor de Vlaamse en andere overheden de representatieve sectororganisatie voor
warmtenetten zijn in Vlaanderen.

3.

Doelstellingen en activiteiten

WNVL brengt de leden samen, ondermeer voor kennisopbouw en –uitwisseling en behartigt de
belangen van haar leden naar diverse overheden en de relevante maatschappelijke groepen.
WNVL geeft informatie aan leden en geïnteresseerden, vergadert rond actuele thema’s en organiseert
werkgroepen met de geïnteresseerden rond specifieke topics. De krijtlijnen van de actiepunten (zoals
hieronder beschreven) worden uitgezet door het bestuur in overleg met de ledenvergadering.

3.1. Beleidsvoorbereidend werk
Doel: beleidsvoorbereidend werk over warmtenetten in overleg met diverse administraties
Beleidsopvolging
Beleidsondersteunende voorstellen voor warmtenetten en hindernissen die de ontwikkeling van
wamtenetten belemmeren worden besproken en doorgegeven aan de overheid. Op die manier bouwt
WNVL op een constructieve manier mee aan een effectief beleid.
Daarnaast zal WNVL op een gestructureerde manier een advies verstrekken over beleidsvoorstellen in
ontwikkeling of andere vormen van advies indien ze hierom wordt verzocht.
Beleidsplatform Warmtenetten
WNVL maakt deel uit van het beleidsplatform warmtenetten dat is opgericht door het Vlaams Energieagentschap voor het begeleiden van het beleid inzake warmtenetten. De vertegenwoordigers van
WNVL hebben als taak om voorbereidende adviezen op te stellen voor de thema’s die in het
beleidsplatform worden behandeld. Dit gebeurt in nauw overleg met de leden van WNVL door
terugkoppeling van werkteksten en beleidsdocumenten naar alle leden en het opstellen van een
consensustekst (indien het tijdsschema dit mogelijk maakt).
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Overleg EPB
Doel: een correcte inrekening van warmtenetten in het E-peil
Een ander belangrijk aspect voor warmtenetten is de correcte inrekening in de methode voor het
bepalen van het Energieprestatiepeil (EPB). Hierover organiseert WNVL het overleg met het Vlaams
Energie-agentschap en met het nationale EPB-platform.
Visietekst duurzame energie
Doel: een samenhangende toekomstvisie over de ontwikkeling van duurzame energie
Als koepelorganisatie wil ODE een samenhangende visie uitdragen over de ontwikkeling van duurzame
energie (hernieuwbare energie en energie-efficiëntie) in het kader van de energietransitie naar een
duurzaam en robuust energiesysteem. Duurzame warmte speelt een belangrijke rol in deze
ontwikkeling. WNVL draagt bij aan de concrete uitwerking van visieteksten, specifiek met betrekking
tot groene warmte en samenhang met groene stroom en duurzame mobiliteit.
Memorandum verkiezingen
Doel: de wensen van de sector kenbaar maken in de aanloop van regionale en federale verkiezingen,
voor opname in partijprogramma’s en regeerakkoord(en).
Voor gewestelijke en federale verkiezingen en de aansluitende regeringsvorming maakt ODE als koepel
van de technologieplatformen telkens een memorandum met daarin op een overzichtelijke en
gestructureerde manier beleidsvoorstellen, verwachtingen en vragen voor de volgende legislatuur.
Hierin wordt ook het thema warmtenetten in opgenomen als onderdeel van een samenhangende
toekomstvisie voor duurzame energie. Voor federale aspecten van het hernieuwbare energiebeleid
wordt afgestemd met EDORA, de Franstalige zusterorganisatie voor duurzame energie.

3.2. Sectorondersteuning en informeren van de leden
Doel: ondersteuning van bedrijven actief in de sector warmtenetten door informatieverspreiding en
uitwisseling van ervaringen
Warmtenetten kennen in Vlaanderen een hernieuwde belangstelling en komen terug in ontwikkeling
na jaren van status-quo. Zowel op beleidsniveau als op vlak van techniek zijn er veel evoluties, die
beproken worden op de ledenvergaderingen.
Daarnaast worden er actuele nieuwsflitsen verstuurd naar de leden, zodat ze op een accurate manier
op de hoogte blijven. Het gaat hierbij om nieuwe ontwikkelingen in het beleid, studieresultaten,
marktontwikkelingen, Europees kader…
Belangrijke belemmeringen voor de ontwikkeling van warmtenetten kunnen gesignaleerd worden
door leden en verder actief opgevolgd via bvb. adviesnota’s, werkgroepvergaderingen, overleg met de
bevoegde overheden en studiedagen.
WNVL brengt mensen samen. Netwerking is een belangrijk aspect en er wordt ook steeds tijd voor
gemaakt bij de ledenvergadering of op andere gelegenheden.
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3.3. Informatieverstrekking en advies
Doel: kennis over warmtenetten bij mogelijke actoren bevorderen.
De gebrekkige kennis over warmtenetten is een aandachtspunt. Aangezien warmtenetten meestal
worden ontwikkeld in een partnerschap van diverse actoren (lokale overheid, warmteproducent,
warmtenetbeheerder, projectontwikkelaar) is het noodzakelijk dat deze actoren goed geïnformeerd
zijn van de huidige stand van zaken. Vaak maken projecten geen kans door gebrek aan correcte en
actuele informatie. Daarom bestaat de behoefte om correcte en recente informatie over
warmtenetten ruim te verspreiden en advies te verlenen. Deze informatie wordt via diverse kanalen
verspreid:
•
•
•
•
•
•

DiOde, de digitale maandelijkse nieuwsbrief van ODE Vlaanderen
Persberichten
Informatiesessies op aanvraag
Eigen organisatie van studiedagen
Website
Antwoorden op vragen (selectief voor professionelen, geen helpdesk voor het grote publiek)

WNVL organiseert elk jaar een studiedag of congres voor alle geïnteresseerden in warmtenetten, uit
diverse doelgroepen zoals warmteproducenten, energiebedrijven, overheden, projectontwikkelaars,
studiebureaus.

4.

Structuur van Warmtenetwerk Vlaanderen

4.1. Ledenwerking
Lidmaatschap
Warmtenetwerk Vlaanderen (WNVL) is een democratisch gestructureerde ledenvereniging. Dit
betekent concreet het volgende:
•

bedrijven, organisaties en individuele leden kunnen toetreden mits ze de jaarlijkse ledenbijdrage
betalen en akkoord gaan met de engagementsverklaring (zie ledenformulier) waarin wederzijdse
rechten en plichten van de vereniging tegenover haar leden en vice versa worden geformuleerd;

•

de ledenvergaderingen van WNVL zijn toegankelijk voor alle leden; bij eventuele stemming geldt
het principe “1 lid, 1 stem”.

•

Het bestuur van WNVL behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te ontnemen aan leden
die zich niet houden aan de engagementsverklaring (zie ledenformulier).

•

Leden kunnen aan alle activiteiten van WNVL deelnemen en ontvangen de exclusieve
nieuwsflitsen.

•

De kandidatuur van een nieuw lid doorloopt een procedure van goedkeuring binnen ODE. Na het
invullen van het ledenformulier leggen we uw kandidatuur ter goedkeuring voor aan de volgende
vergadering van de Raad van Bestuur van ODE.
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Ledenbijdragen
De leden van WNVL zijn bedrijven, organisaties of natuurlijke personen die de vastgestelde
ledenbijdrage betalen, in functie van de categorieën van leden. Deze lijst staat in het aparte
ledenformulier. Het bestuur stelt jaarlijks de ledenbijdragen vast en legt deze ter goedkeuring voor
aan de ledenvergadering.
Algemene Ledenvergaderingen
Alle leden kunnen deelnemen aan de ledenvergaderingen van WNVL, die minstens twee maal per jaar
worden georganiseerd. Deze zijn bedoeld voor informatie-uitwisseling en het raadplegen van de leden
over activiteiten, adviesnota’s, beleidsinitiatieven, belemmeringen, bestuurszaken, enz.

4.2. Bestuur
Het bestuur van WNVL wordt verkozen voor een periode van 2 jaar uit de Algemene ledenvergadering
van WNVL. Kandidaturen van nieuwe bestuurders worden via een oproep aan alle leden verzameld en
besproken op het bestuur van WNVL. Het nieuwe bestuur wordt als collegiale groep bestuurders
voorgesteld aan de Algemene ledenvergadering van WNVL en goedgekeurd door een (gewone)
meerderheid.
•

Na goedkeuring duiden de bestuurders op de bestuursvergadering een voorzitter, ondervoorzitter
en penningmeester aan voor een periode van 2 jaar.

•

Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het bedrijf waarvoor ze werken en kunnen een
plaatsvervanger afvaardigen.

•

Er wordt binnen het bestuur gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de diverse
categorieën van leden; dit kan geformaliseerd worden in een intern huishoudelijk reglement dat
nadere voorwaarden kan invoeren voor de samenstelling en werking van het bestuur

4.3. Werkgroepen
Werkgroepen worden samengeroepen om standpunten voor te bereiden of nieuwe initiatieven te
organiseren. Alle leden worden uitgenodigd op vergaderingen van werkgroepen en kunnen hieraan
deelnemen. De discussies vindt plaats op de werkgroep en er wordt hier naar consensus gezocht. Het
komt toe aan het bestuur om de standpuntnota’s van de werkgroepen goed te keuren.
Een werkgroep kiest onder haar deelnemers een voorzitter die de vergaderingen voorzit en een
verslaggever. De voorzitter stelt in overleg met de projectleider van ODE de agenda op en kan beroep
doen op het ODE-secretariaat voor logistieke ondersteuning (vergaderzaal, catering, uitnodigingen,
kopies).
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4.4. Samenwerking met ODE-Vlaanderen vzw
WNVL is sinds 2016 een technologieplatform binnen ODE, de koepelorganisatie voor hernieuwbare
energie, waar het secretariaat gevestigd is.
•

De leden van WNVL zijn automatisch ook lid van de ODE koepel.

•

Dankzij deze samenwerking ontvangen de leden van Warmtenetwerk Vlaanderen alle
nieuwsberichten en standpunten van ODE over duurzame energie in het algemeen en
uitnodigingen (met ledenvoordelen) voor alle activiteiten van ODE.

De inhoudelijke coördinatie gebeurt door een projectleider bij ODE die specifiek voor Warmtenetwerk
Vlaanderen werkt en aangestuurd wordt door het bestuur van Warmtenetwerk Vlaanderen.
ODE biedt ook ondersteuning via haar secretariaat voor ledenadministratie, boekhouding, praktische
taken, kantoorbenodigdheden, vergaderlokalen, organisatie van studiedagen en werkgroepen enz.
Als technologieplatform van ODE wil Warmtenetwerk Vlaanderen ook een bijdrage leveren aan een
overkoepelende en geïntegreerde visie op de verdere ontwikkeling van duurzame energie.
Warmtenetwerk Vlaanderen heeft zoals alle andere technologieplatformen ook een gegarandeerde
vertegenwoordiging van twee bestuurders in de Raad van bestuur van de vzw ODE-Vlaanderen.

5.

Contact

Warmtenetwerk Vlaanderen
p/a ODE
Koningsstraat 146
1000 Brussel
Coördinator Warmtenetwerk: Jo Neyens, jo.neyens@ode.be
Ondersteunend medewerker: Sofie Van den Branden, info@ode.be
Tel. +32 (0)2 218 87 47 (algemeen nummer)
Website: www.warmtenetwerk.be
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