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1.

Engagementsverklaring van Warmtenetwerk Vlaanderen

1.1. Engagement van Warmtenetwerk Vlaanderen t.o.v. haar leden
Streven naar consensus
Bij het formuleren van gemeenschappelijke standpunten van Warmtenetwerk Vlaanderen, zal
Warmtenetwerk overleg plegen met de leden en naar consensus streven. Eventueel kan een stemming
georganiseerd worden of kunnen minderheidsstandpunten expliciet in teksten vermeld worden.
Vertrouwelijkheid
Warmtenetwerk Vlaanderen zal erover waken om vertrouwelijke informatie die door een lid is
aangeleverd in het kader van interne werkzaamheden niet aan derden door te geven.

1.2. Engagement van de leden van Warmtenetwerk Vlaanderen
De leden van Warmtenetwerk Vlaanderen engageren zich tot een positieve samenwerking om het doel
van de sectorvereniging te bereiken. Zij gaan akkoord met de doelstellingen van Warmtenetwerk
Vlaanderen.
De leden zetten zich actief in voor een kwalitatieve uitbouw van warmtenetten in het Vlaams gewest.
Dit engagement omvat concreet:
•

het respecteren van de ethische code hieronder en de lidmaatschapsvoorwaarden van ODE (p.4).

•

het betalen van de jaarlijkse ledenbijdrage aan Warmtenetwerk Vlaanderen;

1.3. Ethische code
Het lid van Warmtenetwerk Vlaanderen engageert zich ertoe:
1. Collegiaal te zijn met de sectorvereniging en de andere leden; dit betekent concreet zich
neerleggen bij consensusbeslissingen van Warmtenetwerk Vlaanderen en zoveel mogelijk eerst te
overleggen met het bestuur van Warmtenetwerk alvorens individueel naar de overheid te
stappen;
2. Promotie en marketinginstrumenten omtrent de producten en diensten van het lid zullen alleen
de sterke punten noemen van de eigen producten; antipubliciteit met betrekking tot concurrende
merken en vergelijkende reclame t.o.v. concurrerende producten of leden van Warmtenetwerk
Vlaanderen zijn niet toegestaan;
3. Cijfers van systeemprestaties (energiebesparing, reductie in CO2-uitstoot) zullen altijd
onderbouwd zijn door verifieerbare gegevens, gebaseerd op geaccepteerde rekenmodellen;
4. De wetgeving te allen tijde te respecteren.
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2.

Voorwaarden voor lidmaatschap

2.1. Duur van het lidmaatschap
Deze ledenovereenkomst wordt afgesloten per kalenderjaar.
Voor nieuwe leden die in de loop van het jaar lid willen worden, geldt een aangepaste bijdrage in
functie van het kwartaal waarin de ledenovereenkomst wordt aangegaan (zie specifieke
voorwaarden in het formulier achteraan).
Indien een bedrijf of instelling gebruik maakt van deze aangepaste bijdrage verplichten zij zich ook lid
te blijven gedurende het jaar volgend op het jaar waarin ze als nieuw lid zijn toegetreden.
Het lidmaatschap van Warmtenetwerk Vlaanderen wordt per 1 januari automatisch verlengd, tenzij
vóór 1 november van het jaar voordien een schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen.

2.2. Beëindiging van de overeenkomst
Het lid van Warmtenetwerk Vlaanderen kan deze overeenkomst op elk moment opzeggen door
middel van een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van Warmtenetwerk Vlaanderen.
Met het beëindigen van deze overeenkomst eindigt meteen ook het lidmaatschap en wordt het lid
van de ledenlijst van Warmtenetwerk Vlaanderen geschrapt.
Warmtenetwerk Vlaanderen kan anderzijds deze ledenovereenkomst opzeggen in overeenstemming
met de ethische code geformuleerd in deze engagementsverklaring en de bijkomende voorwaarden
geformuleerd in het huishoudelijk reglement.

2.3. Categorieën van leden
De leden van Warmtenetwerk Vlaanderen zijn rechtspersonen naar privaat- of publiekrecht of
natuurlijke personen, die het doel van de vereniging onderschrijven. Bedrijven en organisaties die lid
worden kunnen een vertegenwoordiger naar keuze afvaardigen naar de ledenvergaderingen.

2.4. Ledenbijdragen
De ledenbijdragen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Warmtenetwerk Vlaanderen.
Eventuele wijzigingen in de ledenbijdragen worden duidelijk en tijdig vooraf gecommuniceerd en ter
goedkeuring voorgelegd aan de eerste Algemene Ledenvergadering.
•

De ledenbijdrage is in functie van het type bedrijf of organisatie (zie formulier).

•

Aangepaste bijdragen zijn geldig (zie formulier):
o

voor nieuwe leden in de loop van het jaar: in functie van het kwartaal van aanmelding;

o

in functie van het aantal werknemers: voor kleine bedrijven in categorie A, B, C en D.
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3.

Ledenbijdragen

3.1. Ledenbijdragen in 2022
Hieronder staan de bijdragen voor het lidmaatschap van Warmtenetwerk Vlaanderen in 2022 in
functie van het type activiteiten van het lid. Op alle bedragen geldt 21% BTW.
Cat.

A

Omschrijving
Uitbaters en financiers van warmte- en koudenetwerken en producenten
van warmte en/of koude voor deze netwerken

B

Aannemers van de aanleg van leidingnetten

C
D

Fabrikanten en leveranciers van componenten zoals pijpleidingen,
warmtewisselaars, warmtemeters, koelmachines, warmtepompen, WKK,
piekketels, opslagsystemen voor warmte en koude, regelapparatuur, enz.
Ingenieursbureaus, architecten, projectontwikkelaars,
onderzoeksinstellingen

Bijdrage

incl. BTW

2625

3176,25

2625

3176,25

1575

1905,75

1050

1270,50

E

Universiteiten, hogescholen, secundair onderwijs en educatieve
organisaties

525

635,25

F

Grote afnemers van warmte en/of koude, huisvestingsmaatschappijen,
projectbeheerders, enz.

525

635,25

G

Overheids- en semi-overheidsinstellingen (gemeentes, provincies,
intercommunales, overheidsagentschappen enz.)

525

635,25

H

Gewestelijke verenigingen op het gebied van energie en milieu

790

955,90

I

Persoonlijke deelnemers*
(alleen natuurlijke personen, zonder vermelding op deelnemerslijst)

100

121,00

*bedrijven kunnen geen werknemers ten persoonlijke titel lid laten worden voor deelname aan Warmtenetwerk

3.2. Korting voor kleine bedrijven
Voor kleine bedrijven in categorie A, B, C en D geldt een korting van 50% in functie van het aantal
werknemers:
•

voor de categorieën A en B geldt de korting voor ≤ 50 werknemers;

•

voor de categorieën C en D geldt de korting voor ≤ 5 werknemers.

3.3. Aangepaste bijdrage voor nieuw lidmaatschap in de loop van het jaar
Voor nieuwe leden geldt een aangepaste ledenbijdrage in functie van het kwartaal waarin ze lid
worden (telkens t.o.v. van de bovenvermelde ledenbijdrage):
•
•
•
•

in kwartaal 1:
in kwartaal 2:
in kwartaal 3:
in kwartaal 4:

100%
85%
60%
35%

Indien een bedrijf of instelling gebruik maakt van een aangepaste bijdrage verplicht zij zich ook lid
te blijven gedurende het daarop volgende jaar.
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4.

Procedure voor lidmaatschap

Omdat Warmtenetwerk Vlaanderen een technologisch platform is van de koepelvereniging ODE vzw,
verloopt de procedure voor lidmaatschap in overeenstemming met de statuten van ODE. Deze
omschrijven de voorwaarden om lid te worden, de goedkeuring door de raad van bestuur van ODE
en de procedure voor het opzeggen van lidmaatschap (door het lid) of het schrappen van een lid
(door ODE). Hieronder het artikel uit de statuten over de goedkeuring van nieuwe leden en de
lidmaatschapsvoorwaarden uit het huishoudelijk reglement:

(…)

Stap 1: De aanmelding voor lidmaatschap gebeurt door het invullen, ondertekenen en versturen
(per post of e-mail) van deze engagementsverklaring naar het secretariaat van ODE:
Warmtenetwerk Vlaanderen
p/a ODE
Koningsstraat 146
1000 Brussel
e-mail: info@ode.be
Stap 2: Uw aanvraag van lidmaatschap wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van bestuur
van ODE. De beslissing gebeurt via een schriftelijke procedure die maximum 1 maand duurt.
Stap 3: Na goedkeuring ontvangt u vanwege ODE een factuur voor betaling van de ledenbijdrage.
Stap 4: Na betaling van de factuur bent u lid van Warmtenetwerk Vlaanderen.
Eventuele bijkomende vragen kan u ook aan het ODE-secretariaat stellen:
Sofie Van den Branden, tel. 02 218 87 47, e-mail: info@ode.be.
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FORMULIER LIDMAATSCHAP 2022
Het bedrijf of organisatie:
Naam bedrijf/organisatie:

......................................................................................................................

Contactpersoon:

......................................................................................................................

Adres:

....................................................................................... nr.: ........................

Postcode:

.....................Gemeente: ..............................................................................

Land:

......................................................................................................................

Tel.:

........................................................ Fax:.......................................................

E-mail (meerdere mogelijk): ......................................................................................................................
Website:

......................................................................................................................

BTW-nummer:

......................................................................................................................

Nr. bestelbon (indien nodig) ......................................................................................................................

Beschrijving activiteiten:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

...meldt zich aan als lid van Warmtenetwerk Vlaanderen voor 2022
Voor nieuwe leden (die in 2021) geen lid waren van WNVL) gelden volgende verminderde
ledenbijdragen in functie van het tijdstip van lidmaatschap:
 vanaf kwartaal 2: 85% van de ledenbijdrage (korting 15%)
 vanaf kwartaal 3: 60% van de ledenbijdrage (korting 40%)
 vanaf kwartaal 4: 35% van de ledenbijdrage (korting 65%)
In de categorie (omcirkel):

A

Aantal medewerkers



≤ 50 in categorie A of B





≤ 5 in categorie C of D

niet van toepassing

B

C

D

E

F

G

H

I

en betaalt na ontvangst van de factuur de ledenbijdrage van EUR .............. (bedrag incl. 21% BTW)
op rekeningnr. BE54 5230 8500 3397 van ODE-Vlaanderen met vermelding “WNVL lid 2022”.

Naam: ...............................................................

Functie / Titel ......................................................

Handtekening: ..................................................
Plaats ...............................................................

Datum...................................

(versturen naar: info@ode.be of Warmtenetwerk Vlaanderen, Koningsstraat 146, 1000 Brussel)
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