Basisdocumenten van ODE Vlaanderen vzw
ODE Vlaanderen vzw, de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), werd in 1996 opgericht met als doel
de ontwikkeling van duurzame energie in Vlaanderen te bevorderen en te ondersteunen.
Sinds 2007 is ODE de koepelvereniging van diverse technologieplatformen. Binnen deze configuratie
behartigt ODE de belangen van de marktspelers en is het een kenniscentrum op het gebied van duurzame
energie.
ODE is een ledenorganisatie die de volgende platformen coördineert: Bio-energie Platform (energie uit
biomassa), PV-Vlaanderen (fotovoltaïsche zonne-energie), VWEA (windenergie), Warmtenetwerk
Vlaanderen en het Warmtepompplatform. Elk platform functioneert met eigen werkgroepen en projecten
en heeft als doel om het duurzaam energiebeleid te ondersteunen en om de markt op gebied van
duurzame energie te faciliteren. Andere technologieën zoals zonnewarmte, diepe geothermie,
netintegratie volgt ODE op vanuit de algemene werking.

1.1. Visie en missie
Visie: een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energie is de noodzakelijke voorwaarde voor een
duurzame, performante, innovatieve economie en een sociaal rechtvaardige, leefbare, milieuvriendelijke
samenleving in Vlaanderen, België en Europa.
Missie: ODE streeft naar energie-efficiëntie en een transitie naar 100% hernieuwbare energie in
Vlaanderen tegen 2050. ODE is ervan overtuigd dat deze transitie haalbaar, betaalbaar en noodzakelijk
is. ODE wil meer duurzame, innovatieve en lokale energietoepassingen voor energiegebruik, -productie,
transport en verwarming in Vlaanderen.
ODE is de ledenorganisatie die bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samenbrengt in
technologieplatformen en werkgroepen, om aan belangenbehartiging en kennisuitwisseling te doen.
ODE wil de belangrijkste gesprekspartner inzake hernieuwbare energie voor de overheden en
stakeholders zijn.
Strategie: ODE brengt mensen en organisaties samen om de onderlinge inzichten van de vereniging in o.a.
technische en economische aspecten van duurzame energie in ruime zin te bevorderen.
•

•
•

•
•
•

ODE voert beleidsgerichte acties om de toepassing van duurzame energie te bevorderen, o.a. door
het ondersteunen, het tonen en het realiseren van proefprojecten, het creëren van de
randvoorwaarden om duurzame, energie-efficiënte en innovatieve energiesystemen economisch
haalbaar te maken en het stimuleren van het toegepast onderzoek.
ODE werkt aan bewustmaking en vorming van beleidsmakers, bedrijfsleiders, technici en media
over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en treedt ermee in overleg.
ODE communiceert en brengt regelmatig publicaties uit over de verschillende deelaspecten van
energie-efficiëntie en duurzame energie, in de vorm van o.m. een nieuwsbrief, nota’s, audiovisueel
materiaal en sociale media.
ODE faciliteert het advies aan en doet aan belangenbehartiging ten dienste van gebruikers,
ontwikkelaars en eigenaars van hernieuwbare energiesystemen.
ODE behartigt de belangen van haar leden door hen te vertegenwoordigen bij de overheden, de
nutsbedrijven en andere instanties of personen.
ODE neemt deel aan internationale uitwisseling van ervaringen met duurzame energie.
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1.2. Statuten
Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen, afgekort “ODE”
1000 Brussel
Identificatienummer: 19639/96
Statuten inclusief wijzigingen van 10 mei 2012, 3 april 2014 en 15 mei 2018.
De buitengewone algemene vergadering van de vzw ODE, rechtsgeldig bijeengekomen op 15 mei
2018 conform artikel 21 van de statuten, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad,
d.d. 29 augustus 1996 besluit de hierna volgende statutenwijziging door te voeren.
TITEL I. - Naam - Zetel
Artikel 1
De vereniging draagt als naam : "Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen", vereniging zonder
winstoogmerk, hierna genoemd "ODE".

Artikel 2
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd aan de Koningsstraat 146 te 1000 Brussel.
Binnen Vlaanderen en Brussel kan de zetel worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.
De vereniging is opgericht voor een onbepaalde termijn.
TITEL II. - Doel
Artikel 3
ODE streeft naar energie-efficiëntie en een transitie naar 100% hernieuwbare energie in Vlaanderen tegen 2050.
ODE wil meer duurzame, innovatieve en lokale energietoepassingen voor energiegebruik en -productie, transport
en verwarming in Vlaanderen. ODE brengt bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in
technologieplatformen en werkgroepen, om aan belangenbehartiging en kennisuitwisseling te doen.
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken door :
het opzetten van een netwerk om de onderlinge inzichten van de vereniging in o.a. technische en
economische aspecten van duurzame energie in ruime zin te bevorderen ;
bewustmaking en vorming van het grote publiek, bedrijfsleiders, technici en beslissers over
energiesystemen;
beleidsgerichte actie om de toepassing van duurzame energie te bevorderen, o.a. door het ondersteunen,
het tonen en het realiseren van proefprojecten, het creëren van de randvoorwaarden om duurzame
energiesystemen economisch competitief te maken en het stimuleren van het toegepast onderzoek ;
publicaties over de verschillende deelaspecten van duurzame energie, in de vorm van o.a. brochures,
nieuwsbrieven, dossiers, audiovisueel materiaal, .... ;
advies aan en belangenbehartiging van gebruikers en eigenaars van duurzame energiesystemen;
het behartigen van de belangen van haar leden door hen te vertegenwoordigen bij de overheid, de
nutsbedrijven en andere instanties of personen ;
Het organiseren van thematische platformen voor de verschillende hernieuwbare energietechnologieën
of van nieuwe innovatieve toepassingen voor de leden-bedrijven.
Het oprichten van werkgroepen rond specifieke thema's of energietechnologieën.
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internationale uitwisseling met andere personen, organisaties, instanties en bedrijven die zich bezig
houden met duurzame energie ;

De vereniging kan alle handelingen en verrichtingen stellen die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van dit
doel.
De vereniging mag niet in de plaats treden van haar leden.
TITEL III. - Leden
Artikel 5
De vereniging bestaat uit de natuurlijke en rechtspersonen die het doel onderschrijven, lid van de vereniging
willen zijn en de door de Algemene Vergadering goedgekeurde statuten en de lidmaatschapsvoorwaarden
onderschrijven zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.
De leden zijn bedrijven, instellingen of personen die door middel van een financiële bijdrage de vereniging
steunen en die gebruik maken van de diensten, aangeboden door de vereniging.
De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen over de toetredingsaanvraag van nieuwe
leden. De Raad van Bestuur beoordeelt autonoom of een aanvraag betrekking heeft op een organisatie uit de nonprofit sector dan wel uit de commerciële sector en over de lidmaatschapsbijdrage die daarbij van toepassing is. De
leden zijn vrij om te allen tijde uit de vereniging te treden. Het ontslag moet per aangetekende brief aan de Raad
van Bestuur ter kennis worden gebracht. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en
met meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken.
De bijdrage van de leden wordt jaarlijks, op voorstel van de Raad van Bestuur, vastgesteld door de Algemene
Vergadering. Het maximum bedraagt € 50.000,-- per jaar. Het lid dat zijn bijdrage niet betaalt in de maand volgend
op de herinnering die hem via de post wordt toegestuurd, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
De ontslagnemende, uitgesloten of uittredende leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen
van de vereniging, kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen
vorderen.
Binnen ODE worden verschillende thematische platformen ingericht. De leden hebben de keuze om via hun
lidmaatschapsbijdrage(n) te genieten van de werking van een of meerdere platformen en de algemene werking
van ODE.
TITEL IV. - Inkomsten en bijdragen
Artikel 6
De inkomsten van de vereniging bestaan uit :
de bijdragen, lidgelden, toelagen of vergoedingen toegekend door de overheden of andere instanties of
inkomsten uit de activiteit die zij zal uitoefenen, met respect voor haar doel ;
sponsoring, giften, schenkingen, legaten en iedere andere opbrengst, toegestaan door wetgevende en
reglementaire teksten.
De verbintenis van ieder lid is strikt beperkt tot het bedrag van zijn bijdragen.
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TITEL V - Algemene Vergadering
Artikel 7
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Alle bevoegdheden die ertoe kunnen bijdragen
de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken berusten bij de algemene vergadering.
Artikel 8
De algemene vergadering komt van rechtswege minstens eenmaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de
voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij zijn afwezigheid een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur. De
Algemene Vergadering komt bijeen ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft of op een in de uitnodiging
vermelde plaats. De uitnodiging wordt opgesteld door de Raad van Bestuur; de agenda maakt deel uit van de
uitnodiging. De uitnodiging wordt tenminste acht dagen vóór de datum van de algemene vergadering verzonden.
Bovendien kan de algemene vergadering op verzoek van tenminste één vijfde van de leden worden
bijeengeroepen. De vergadering moet dan binnen zes weken na de datum van de verzending van het schriftelijk
verzoek worden bijeengeroepen.
Elk agendapunt dat door ten minste één twintigste van het aantal leden wordt ondertekend, dient op de agenda
te worden geplaatst.
De leden zijn allen stemgerechtigd bij de Algemene Vergadering, ieder met één gelijk gerechtigde stem. Een lid
kan zich tijdens de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, mits daarvan voor de
aanvang van de desbetreffende vergadering schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de secretaris van de Raad
van Bestuur. Op eenzelfde persoon kan niet meer dan één volmacht worden uitgebracht.
De leden van de Raad van Bestuur kunnen met minstens 2/3 van de leden een ander lid van de Raad van
Bestuur of van ODE schorsen indien blijkt dat deze de doelstellingen van ODE, op eender welke materiële
of morele aard ook, zou schaden. Het lid wordt schriftelijk op de hoogte gebracht met vermelding van de
datum van inwerkingtreding van zijn schorsing. Eenmaal geschorst mag het betreffende lid in zijn
communicatie van eender welke aard (commercieel, technisch, intern en extern, mailings, publiciteit, ...)
geen melding meer maken noch van zijn lidmaatschap van ODE in het algemeen, noch van zijn eventueel
bestuursmandaat in het bijzonder.
De Raad van Bestuur van ODE zal bij de eerstvolgende Algemene Vergadering aan de andere aanwezige
leden voorstellen het betreffende lid uit zijn functies te ontheffen en om zijn lidmaatschap te schrappen,
nadat het betreffende lid de kans heeft gekregen om zijn standpunt te verdedigen. Voor het schrappen
van een lid is een meerderheid van stemmen nodig; bij een staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Een geschorst of geschrapt lid kan de gestorte lidgelden en/of platform bijdragen niet terugvorderen,
zelfs niet pro rata van de nog eventuele looptijd van zijn lidmaatschap.
Artikel 9
De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen zonder aanwezigheidsquorum van de leden,
met volgende uitzonderingen:
- Bij een statutenwijziging, waarbij een aanwezigheidsquorum van 2/3 en een meerderheid van
2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is;
- Bij een wijziging van het doel van de VZW, de lidmaatschapsvoorwaarden, waarbij een
aanwezigheidsquorum van 2/3 en een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden en een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden per platform vereist is;
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Bij ontbinding van de VZW of verandering van rechtsvorm, waarbij een aanwezigheidsquorum
van 2/3 en een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden en een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden
per platform vereist is.

Bij ontstentenis van het aanwezigheidsquorum voor een beraadslaging inzake de voornoemde uitzonderingen, zal
een tweede vergadering worden samengeroepen waarbij men rechtsgeldig kan vergaderen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering kan ten vroegste twee weken na de eerste
plaatsvinden.
Behoudens de bij deze statuten bepaalde uitzonderingsgevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Over onderwerpen die niet op de agenda staan mag
geen uitspraak worden gedaan behoudens unanimiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde leden om deze
onderwerpen op de agenda te plaatsen.
Artikel 10
De voorzitter wijst een secretaris aan. De secretaris maakt van elke Algemene Vergadering een verslag en zendt
dit aan alle leden toe. Het verslag wordt opgenomen in een ter zetel van de vereniging gehouden bijzonder
register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het wensen.
Afschriften en uittreksels van het verslag en het register worden door de voorzitter en een lid van de raad van
bestuur ondertekend.
TITEL VI. - Raad van Bestuur
Artikel 11
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste vijf en maximum achttien
leden, gekozen door de Algemene Vergadering voor een periode van twee jaar.
De verkiezing van de bestuurders gebeurt via handopsteking op voordracht van de uittredende Raad van Bestuur,
waarbij gestreefd wordt naar een vertegenwoordiging uit alle platformen door hun voorzitter; of via een geheime
stemming als er meer kandidaten dan het maximum aantal beschikbare mandaten zijn of op vraag van een van de
leden van de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur bestaat voor tenminste de helft uit vertegenwoordigers van de leden–rechtspersonen,
waarvan minimum één vijfde bestaat uit vertegenwoordigers van de non-profit sector.
Een lid-rechtspersoon die zetelt in de Raad van Bestuur heeft slechts één stem. Deze rechtspersoon kan evenwel
maximaal twee vertegenwoordigers afvaardigen in de Raad van Bestuur.
Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur is onbezoldigd en vernieuwbaar. De leden van de Raad van
Bestuur kunnen door de Algemene Vergadering worden afgezet bij beslissing door twee derde van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden.
In de mate dat een bestuurder een rechtspersoon vertegenwoordigt, kan deze op eenvoudig verzoek worden
vervangen door een persoon afgevaardigd door diezelfde rechtspersoon. Indien een bestuurder ontslag neemt,
kan de Raad van Bestuur een vervanger aanduiden die het mandaat van de ontslagnemende bestuurder
overneemt. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering dient deze vervanging te worden
bekrachtigd door de Algemene Vergadering.
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Artikel 12
De vereniging zal bij de samenstelling van de Raad van Bestuur rekening houden met een zo groot mogelijke
genderneutraliteit. Daarom zal gestreefd worden om maximaal twee derde van het aantal bestuurders tot
hetzelfde geslacht te laten behoren. Dit artikel is optioneel en niet bindend.
Artikel 13
De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een of meer ondervoorzitters en een penningmeester.
Artikel 11, laatste lid is niet van toepassing.
De Raad kan zich laten bijstaan door derden, in de hoedanigheid van waarnemer zonder stemrecht. Het
secretariaat wordt waargenomen door de algemeen directeur van de vereniging.
Artikel 14
De Raad van Bestuur komt bijeen op verzoek van de voorzitter of van twee leden van de Raad van Bestuur. De
uitnodiging en de dagorde worden minstens een week vooraf gestuurd. De leden van de Raad van Bestuur die een
rechtspersoon vertegenwoordigen kunnen een plaatsvervanger aanduiden. De vergaderingen worden
voorgezeten door de voorzitter en, bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de ondervoorzitter, en bij
diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders. De Raad van bestuur kan
indien nodig vergaderen per telefoon of videoconferentie.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige leden doch zijn slechts
rechtsgeldig indien meer dan de helft van de leden in persoon of bij volmacht aanwezig is. Bij staking van
stemmen is er geen beslissing. In dat geval kan het betroffen punt op een volgende Raad worden geagendeerd.
Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder, die het daarbij horend stemrecht
mag uitoefenen, zonder dat evenwel een bestuurder houder mag zijn van meer dan één volmacht.
In geval van hoogdringendheid kan de Raad van bestuur beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk akkoord.
Artikel 15
De secretaris of zijn plaatsvervanger maakt van iedere vergadering van de Raad van Bestuur een verslag en zendt
dit aan alle bestuurders. Het wordt ondertekend door de voorzitter of zijn plaatsvervanger en de secretaris van de
desbetreffende vergaderingen en ligt ter inzage van alle leden op de zetel van de vereniging.
Artikel 16
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De Raad van
Bestuur is volledig bevoegd inzake beheer en bestuur, behoudens de bevoegdheden van de Algemene
Vergadering. Het dagelijks beleid kan gedelegeerd worden aan een afgevaardigde bestuurder of aan een Dagelijks
Bestuur binnen de door de wet voorziene bepalingen.
Het Dagelijks Bestuur staat met de algemeen directeur in voor het dagelijks beleid van ODE inzake financiën,
personeel en andere materies van het dagelijks beleid van de organisatie. Het Dagelijks Bestuur kan beslissingen
nemen inzake de uitvoering van principiële beslissingen en opties die genomen worden door de Raad van
Bestuur. De algemeen directeur verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de
vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoer, post, bank, spaarkas en alle andere
dergelijke ondernemingen of diensten. Voor dergelijke zaken van dagelijks beleid volstaat de handtekening van
de algemeen directeur.
Het Dagelijks Bestuur rapporteert op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur omtrent haar
uitvoerende beslissingen en activiteiten en over de financiële toestand van de vzw.
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Artikel 17
Alle stukken die de vereniging verbinden, behoeven - behoudens bijzondere volmachten - goedkeuring van de
Raad van Bestuur en worden ondertekend door twee leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan
onder zijn verantwoordelijkheid de algemeen directeur mandateren om uitvoering te geven aan haar beslissingen
om bepaalde handelingen te stellen of documenten te ondertekenen. Hij ondertekent in dat geval de documenten
geldig namens de vereniging. De algemeen directeur vertegenwoordigt de vereniging geldig voor de materies
waarvoor hij een delegatie ontvangt van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bepaalt desgevallend de duur van deze bevoegdheidsdelegatie. Bovendien kan de Raad van
Bestuur de bevoegdheidsdelegatie of het mandaat altijd met onmiddellijke ingang intrekken.
De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun
aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur.
Artikel 18
Rechtsvorderingen, zowel als eiser of als verweerder, worden ingesteld en gevoerd op verzoek van de Raad van
Bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuurders, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van
de raad van bestuur.
Artikel 19
Publicitaire acties zoals het verspreiden van persberichten, mailings en het schrijven van artikels namens de
vereniging vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur kan deze verantwoordelijkheid delegeren aan het Dagelijks Bestuur van de vereniging.
TITEL VII. - Begroting en rekeningen
Artikel 20
Het dienstjaar wordt op 31 december afgesloten. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks de rekeningen over het
verstreken boekjaar met bijhorende audit en de begroting voor het volgende boekjaar ter goedkeuring aan de
algemene vergadering voor te leggen.
TITEL IX. - Wijziging van de statuten en ontbinding
Artikel 21
Voorstellen tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging moeten uitgaan van de Raad van Bestuur
of van tenminste een vijfde van de leden van de vereniging. De Raad van Bestuur moet de datum van de
Algemene Vergadering waarop over een dergelijk voorstel zal worden beslist, tenminste twee weken van tevoren
ter kennis brengen van de leden van de vereniging.
De statutenwijzigingen hebben ten opzichte van derden slechts uitwerking nadat is voldaan aan de
publicatievoorwaarden als omschreven in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002. Voor
de leden hebben zij uitwerking na de goedkeuring door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering
bepaalt de wijze van ontbinding en van vereffening van de vereniging.
Artikel 22
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.
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TITEL VIII - Algemene bepaling
Artikel 23
Een Huishoudelijk Reglement zal door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden
voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de Algemene Vergadering worden aangebracht met eenvoudige
meerderheid van stemmen. Voor wat niet in deze statuten is bepaald, onder meer omtrent publicaties in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad, blijft de Wet van 27 juni 1921 toepasselijk.
Opgemaakt op voorstel van de Raad van Bestuur en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de
Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden te Brussel op 15 mei 2018.
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1.3 Huishoudelijk reglement
Representativiteit van het bestuur
1. De Algemene Vergadering verkiest de leden van de Raad van Bestuur van ODE, zoals voorzien in de
statuten van ODE. De Raad van Bestuur bestaat uit minstens vijf en maximum achttien leden. De Raad van
Bestuur van ODE zal streven naar een vertegenwoordiging van alle ODE platformen binnen de Raad van
Bestuur. Zij kan daartoe de voorzitters van de verschillende platformen coöpteren, met respect voor het
maximum aantal leden. De voorzitters van de platformen die in de Raad van Bestuur van ODE zetelen,
hebben dezelfde rechten en plichten als de andere bestuursleden.
In geval van geheime stemming zijn de volgende kandidaten verkozen:
De 2 voorgedragen kandidaten met het hoogste aantal stemmen per platform.
De kandidaten van non-profit organisaties met het hoogste stemmenaantal, tot een vijfde van het
aantal bestuurders non-profit organisaties vertegenwoordigt. De non-profit organisaties waarmee
ODE strategisch samenwerkt krijgen hierbij voorrang.
Na toewijzing van de mandaten aan de voorgedragen kandidaten per platform en van non-profit
organisaties, de overblijvende kandidaten met het hoogste stemmenaantal.
Kandidaten moeten minstens 2 stemmen halen om in aanmerking te komen voor een mandaat.
Ieder lid heeft 1 stem. Een lid kan daarnaast maximaal 1 volmacht krijgen van een ander lid.
Als een ex-aequo de toewijzing van een mandaat onmogelijk maakt, volgt een tweede stemronde met de
overblijvende kandidaten.
2. De personen die in de Raad van Bestuur van ODE zetelen namens een bedrijf kunnen een collega
van hetzelfde bedrijf voorstellen om hen definitief te vervangen binnen de Raad van Bestuur, nadat de
andere leden van de Raad van Bestuur de kandidatuur met een 2/3 meerderheid van de stemmen
aanvaard hebben. Zodra de plaatsvervanger effectief verkozen wordt, mag zijn voorganger niet meer in
de Raad van Bestuur zetelen, noch enige engagementen voor ODE aangaan.
3. De bestuurders engageren zich om constructief en collegiaal, maar ook met voldoende kritische
objectiviteit de werking van ODE te ondersteunen. Zij leveren input vanuit de eigen expertise, interesse
en eventueel het platform dat zij vertegenwoordigen. Ze engageren zich tenslotte om maximaal
aanwezig te zijn op de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Dagelijks Bestuur
4. De leden van de Raad van Bestuur duiden in onderling overleg de leden van de Raad van Bestuur
aan die het Dagelijks Bestuur op zich zullen nemen. Het Dagelijks Bestuur bestaat in principe uit de
voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester, aangevuld met de algemeen directeur van ODE.
Enkel als een absolute meerderheid van leden van de Raad van Bestuur erom vraagt, worden de leden
voor het Dagelijks Bestuur via geheime stemming verkozen.
5. Het Dagelijks Bestuur staat met de algemeen directeur in voor het uitvoerend beleid van ODE inzake
financiën, personeel en andere materies van het dagelijks beleid van de organisatie. Het Dagelijks
Bestuur kan beslissingen nemen inzake de uitvoering van principiële beslissingen en opties die genomen
worden door de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur rapporteert regelmatig in de schoot van de
Raad van Bestuur omtrent haar uitvoerende beslissingen en activiteiten en over de financiële toestand
van de vzw.
Lidmaatschapsvoorwaarden
6.

De leden zijn bedrijven, instellingen of personen die actief zijn in de duurzame energie sector in
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Vlaanderen. De leden van ODE engageren zich tot een positieve samenwerking om het doel van de
vereniging te bereiken. Zij gaan akkoord met de missie, visie en doelstellingen van ODE en dragen die
actief uit. De leden zetten zich in voor een kwalitatieve uitbouw van de hernieuwbare energiesector in
het Vlaams gewest.
7. De leden van ODE engageren zich verder om collegiaal te zijn met de koepel en de diverse
platformen. Leden van ODE overleggen zoveel mogelijk eerst binnen de vereniging en geven de voorkeur
aan collectieve actie door ODE of een van de platformen, onverminderd het recht van een lid om zichzelf
te vertegenwoordigen.
Platformwerking
8. Het werk in de diverse platformen gebeurt met een ruime autonomie. De projectleiders van de
platformen werken in nauw overleg met de voorzitters van de platformen waarvoor zij aangesteld
werden. Op de Raad van Bestuur wordt regelmatig verslag uitgebracht over de werking van de
platformen. Indien de leden van de Raad van Bestuur van ODE dit nodig achten, staat het hen vrij de
projectleiders van de platformen frequenter uit te nodigen.
9. De voorzitter van een platform wordt in principe verkozen voor twee jaar. De kandidaat-voorzitters
maken zich bekend op de vergadering die deze van de verkiezing voorafgaat. In geval er meerdere
kandidaten zijn, kiezen de platformleden de voorzitter bij geheime stemming. De projectleider en een
aangeduid lid dat geen kandidaat-voorzitter is, treden op als secretaris voor de organisatie van de
stemming. De kandidaat met het meeste stemmen wordt de voorzitter van het platform. Bij een
eventuele ex aequo wordt een nieuwe stemronde gedaan, waarbij kan gekozen worden uit de twee
kandidaten die in een eerste stemronde de meeste stemmen haalden.
10. Bij een eventueel meningsverschil tussen de partijen projectleider / voorzitter platform / Raad van
Bestuur van ODE nemen de leden van de Raad van Bestuur van ODE, na het aanhoren van alle partijen,
met een 2/3 meerderheid de uiteindelijke beslissing.
11. De Raad van Bestuur van ODE kan de voorzitter en/of projectleider van de platformen ter
verantwoording te roepen indien het financieel Bestuur van de platformen het financieel beleid van ODE
in gevaar zou brengen of indien handelingen van een platform indruisen tegen het algemeen belang van
ODE of het belang van een ander platform.
In geval van een financiële ontsporing of wanpraktijk kan de Raad van Bestuur van ODE met een 2/3
meerderheid de voorzitter en/of de projectleider van het betreffende platform uit zijn functies
ontheffen. De Raad van Bestuur van ODE zal zijn motivatie op een passende wijze aan de leden van het
betreffende platform meedelen. Een ontheven voorzitter en/of projectleider kan zich nadien niet meer
kandidaat stellen voor een gelijkaardige functie binnen ODE en haar platformen.
12. ODE noch een van de platformen treedt in commerciële concurrentie met leden. ODE ontwikkelt
alleen diensten wanneer die passen binnen de doelstellingen en het jaarprogramma van de vereniging,
en een bredere toepasbaarheid hebben die het individueel belang overschrijdt. In andere gevallen
verwijst ODE door naar leden die een antwoord kunnen bieden op gevraagde diensten. In gevallen waar
het risico op concurrentie niet duidelijk is, beslist de stuurgroep van het relevante platform.
Schorsing van leden
13. De leden van de Raad van Bestuur kunnen met minstens 2/3 van de leden een ander lid van de Raad
van Bestuur of van ODE schorsen indien blijkt dat deze de doelstellingen van ODE, op eender welke
materiële of morele aard ook, zou schaden. Het geschorst lid wordt schriftelijk op de hoogte gebracht
met vermelding van de datum van inwerkingtreding van zijn schorsing. Eenmaal geschorst mag het
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betreffende lid in zijn communicatie van eender welke aard (commercieel, technisch, intern en extern,
mailings, publiciteit, ...) geen melding meer maken noch van zijn lidmaatschap van ODE in het algemeen,
noch van zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur in het bijzonder.
De Raad van Bestuur van ODE zal bij de eerst volgende Algemene Vergadering aan de andere aanwezige
ODE leden voorstellen het geschorste ODE lid of lid van de Raad van Bestuur van ODE uit zijn functies te
ontheffen en om zijn ODE lidmaatschap te schrappen. Het betreffende lid zal op de Algemene
Vergadering recht van verdediging krijgen om zijn standpunt te verduidelijken. Voor het schrappen van
een lid is een meerderheid van stemmen nodig; bij een ex aequo van stemmen is de stem van de
voorzitter van ODE doorslaggevend.
Een geschorst of geschrapt lid kan de gestorte lidgelden en/of platform bijdragen niet terugvorderen,
zelfs niet a prorata van de nog eventuele looptijd van zijn lidmaatschap.
Dit Huishoudelijk Reglement werd door de leden van de Raad van Bestuur van ODE goedgekeurd op 16
maart 2018 en op de Algemene Vergadering van 20 april 2018 bekrachtigd.
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