
STOOMPLATFORM  ENERGIK 

Het Stoomplatform is een “spin-off” project van Energik. 

Energik is een zelfstandige vereniging, zonder winstgevend doel  - destijds opgericht als 

technologiegroep binnen het Vlaams Economisch Verbond - en houdt zich bezig met de promotie van 

technologieën voor een duurzaam en rationeel energiegebruik en milieubeheer. 

Het Stoomplatform zet zich in voor de promotie van duurzaam en efficiënt stoomgebruik. Het 

Stoomplatform ontwikkelt initiatieven om aan de kennisbehoefte en systeemoptimalisatie tegemoet 

te komen, met veel aandacht voor energiebesparing, systeemefficiëntie en veiligheid. Daarnaast 

treedt het Stoomplatform op als branchevertegenwoordiger en overlegorgaan. 

Het Stoomplatform werkt volgens het hiernavolgend “huishoudelijk reglement “. 

1. Leden : 

Ieder bedrijf kan lid worden van het Stoomplatform ( het lidmaatschap is voorlopig 

kosteloos). 

De Raad van Bestuur van Energik vzw is de enige verantwoordelijke voor het Stoomplatform. 

De Raad van Bestuur van Energik vzw dient zijn goedkeuring te geven aan de activiteiten van 

het Stoomplatform en dient deze ook te financieren. 

Via de jaarlijkse Algemene Vergadering van Energik vzw kunnen de leden van Energik vzw 

mee het beleid bepalen van het Stoomplatform. 

Uitnodigingen  voor vergaderingen en evenementen gebeuren via  e-mail. 

 

2. Stuurgroep: 

De stuurgroep  van het Stoomplatform bestaat uit minimum 8 en maximum 24 leden. De 

verdeling over de verschillende geledingen en de samenstelling kan niet gewijzigd worden 

zonder akkoord van de stuurgroep. Volgende geledingen zijn opgenomen in de stuurgroep : 

- 3 x  eindgebruikers ( eigenaars van stoominstallaties en ingedeeld bij de EMV volgens de 

Energik classificatie) 

- 3 x operatoren (ingedeeld bij de EPL volgens de Energik classificatie) 

- 5 x constructeurs & installateurs & toeleveranciers (ingedeeld bij de EPL volgens de 

Energik classificatie) 

- 3 x studiebureau’ s (ingedeeld bij de EMC volgens de Energik classificatie) 

- 3 x federaties (waaronder zeker VOKA …) 

- 2 x wetenschappelijke instellingen 

- 2 x waarnemers (uitgenodigd op uitdrukkelijke vraag van de stuurgroep) 

- 3 x Energik (leden van de Raad van Bestuur) 

De leden van de stuurgroep (ingedeeld bij EMV, EPL en EMC) moeten lid zijn van Energik vzw. 

De stuurgroep komt vier maal per jaar samen, telkens de tweede woensdagnamiddag van de 

maanden maart, juni, september en de derde woensdagmiddag van de maand november 

(voorafgaand aan de studiedag). 



De voorzitter van de stuurgroep wordt opgenomen in de Raad van Bestuur van Energik vzw, 

waarvan zij/hij ambtshalve deel van uitmaakt. Het mandaat duurt 4 jaar en kan verlengd 

worden 

Naast de voorzitter wordt de heer Paul Vanderstraeten als  permanente secretaris 

aangesteld.  De heer Guido Taymans zal instaan voor de promotie van het Stoomplatform. 

Leden van de stuurgroep die drie achtereenvolgende vergaderingen niet aanwezig zijn 

kunnen vervangen worden door nieuwe leden.  

Leden van de stuurgroep worden niet vergoed voor hun aanwezigheid of hun werk. 

 

3. Activiteiten : 

Het Stoomplatform fungeert als kenniscentrum en brengt informatie-uitwisseling tussen leden 

tot stand. De leden kunnen daarvoor terecht op de website www.stoomplatform.be; op het 

forum en op meetings. 

Concreet wordt er gedacht aan : 

- één of twee seminaries per jaar over efficiënt gebruik van stoom 

- organiseren van een “stoom” cursus voor stoomgebruikers 

- werkgroep(en) bij het ontstaan van nieuwe technieken of aanpassing van wetgevingen 

- het  permanent up-to-date houden van de website 

- opvolging  van vragen van de leden  

- contact met de verschillende administraties ( o.a. VEA ) 

Deze lijst is niet limitatief en dient door de adviesraad bespoken te worden. 

 

 

http://www.stoomplatform.be/

