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NIEUWE CO-VOORZITTERS WPP: WIM BOYDENS EN LUC DE SMET 

Op 5 september besliste de stuurgroep van het warmtepompplatform dat Wim Boydens en Luc De Smet het 

voorzitterschap van WPP samen zullen opnemen. Een duo-voorzitterschap is op zijn plaats in dit scharnierpunt van de 

energietransitie, waar de warmtepomp een steeds belangrijkere rol zal innemen. In deze nota geven we een overzicht van 

de gemeenschappelijke punten waarop de co-voorzitters willen inzetten en stellen hen kort voor.  

Gemeenschappelijke focus co-voorzitters 

De co-voorzitters hebben een gemeenschappelijke visie voor het Warmtepompplatform waarbij ze zullen focussen op de 

volgende punten: 

- Een duidelijk en overtuigend verhaal brengen dat de diverse geledingen van de sector overstijgt en de eenheid binnen 

WPP versterkt. 

- De belangen en de visie van de grote en kleine warmtepomp installateurs, producenten, fabrikanten en andere actoren 

actief in de Vlaamse warmtepompsector vertegenwoordigen, ongeacht het type warmtepomp of de toepassing ervan. 

- WPP profileren als een neutrale organisatie door een diversiteit van leden bestaande uit zowel academici als  

bedrijven. 

- WPP tot dé organisatie maken die beleidswerk doet voor warmtepompen en profileren als centraal aanspreekpunt 

voor andere federaties en sectororganisaties, politici en de overheid. 

- Als platform binnen de Organisatie Duurzame Energie (ODE) meewerken aan een duurzaam energiebeleid in 

coördinatie met de andere hernieuwbare energie platformen.   

- Leden werven uit de industrie, studiebureaus en universiteiten door hen persoonlijk te contacteren en hen een op het 

lijf geschreven deel van het verhaal te brengen.  
- Het contact tussen WPP en de politiek bestendigen en versterken. 

- Beleid, opleiding, onderzoek en media ondersteunen, zowel regionaal, nationaal als internationaal.  

- In nauw contact staan met de diverse stakeholders die betrokken zijn bij de globale energietransitie.  

- De warmtepomp op zijn juiste plaats positioneren binnen residentiële, tertiaire en industriële toepassingen. 

- Het houden van een open mind voor de toepassing van de verschillende warmtepompen in de diverse 

marktsegmenten, rekening houdend met de eisen/vragen van de gebruiker en de energetische efficiëntie. 

Korte voorstelling co-voorzitters 

Wim Boydens 

 

Wim Boydens is reeds jaren actief in het Warmtepompplatform. Hij is bestuurder van de Europese 
warmtepompassociatie EHPA. Wim is al twee decennia gastprofessor aan de universiteit Gent in de faculteit 
ingenieurswetenschappen en architectuur, en betrokken in praktijkgericht onderzoek. Hij is bezieler en mede-
eigenaar van het gelijknamig internationaal studiebureau, actief in de conceptualisering, ontwerp en controle van 
de technische installaties in (middel)grote gebouwen. Wim zal zijn ervaringen en contacten inzetten om de band 
met universiteiten, overheden, studiebureaus en architecten te versterken. Ook de link met IEA, EHPA en de 
integratie van warmtepompen in een systeemdenken zijn een focus voor Wim. 

 

Luc De Smet 

 

Luc De Smet is reeds jaren actief in het Warmtepompplatform. Hij zetelt ook in ATTB en UBF-ACA. Luc werkt al meer 
dan 25 jaar voor Daikin in de Belgische & Luxemburgse markt. Hij is directeur bij Daikin België en focust zich op de 
ontwikkeling van de diverse types warmtepompen voor de marktsegmenten van residentieel tot grote gebouwen. 
Zijn kennis van specifieke Europese wetgeving en de implementaties in Vlaanderen, zoals o.a. Eco design en EPB, zal 
hij aanwenden om tot concrete oplossingen te komen voor technologie- en beleidsthema’s. Luc zal zijn ervaring en 
contacten aanwenden om de band met het beleid/overheden en de diverse sectororganisaties en partijen die bij de 
energietransitie betrokken zijn, te versterken.  
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