
Febeliec vertegenwoordigt de industriële energieverbruikers in België. Zij ijvert voor competitieve prijzen voor elektriciteit en 
aardgas voor industriële activiteiten in België, en voor een verbeterde bevoorradingszekerheid in energie. Febeliec telt als 

leden 6 sectorfederaties (chemie en life sciences, staal, glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en 
houtverwerking) en 25 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, 

Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar 
Belgium, Praxair, Sol, Solvic, Tessenderlo Chemie, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova en Yara). Samen 
vertegenwoordigen zij ruim 80% van het industriële verbruik van elektriciteit en aardgas in België en zo’n 230.000 industriële 

jobs. 
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BEKRONING VOOR DÉ OPLOSSING VAN DE ENERGIEPROBLEMEN VAN BELGISCHE INDUSTRIE 
 

  De prijzen die de Belgische industrie voor energie moet betalen, swingen de pan uit. Ze  liggen, voor 
elektriciteit, gemiddeld 27 tot 73% hoger dan in onze buurlanden (bron: Deloittestudie). Bovendien 

staat ook de bevoorradingszekerheid onder zware druk.  
Redenen genoeg voor Febeliec om op zoek te gaan naar oplossingen. 

 
De grote energie-uitdagingen van vandaag, liggen aan de basis van dit initiatief.  Febeliec, de vereniging 
van industriële energiegebruikers, lanceert de Febeliec Energy Award en gaat op zoek naar het project, 
concept of idee dat een bijdrage kan leveren aan de oplossing.    
 
“Er worden, op verschillende vlakken, een heleboel initiatieven genomen om de gigantische  energie- 
uitdagingen aan te pakken” zegt Peter Claes, directeur Febeliec. “We zijn er zeker van dat daar ook 
innovatieve oplossingen tussen zitten voor  een betere energie-efficiëntie in België, voor een grotere 
leveringszekerheid of voor competitieve prijzen. Met de Febeliec Energy Award willen we iedereen 
uitnodigen om zijn concept of idee hiervoor in te dienen.” 
 
Samen met een jury van Belgische topindustriëlen en academici zal Febeliec zich over de kandidaturen 
buigen. “We zijn bijzonder trots op de juryleden die zich achter de Febeliec Energy Award scharen. Hun 
deelname weerspiegelt de noodzaak aan oplossingen voor de bestaande energieproblematiek” gaat 
Peter Claes verder. 
 
De jury bestaat uit 

François Cornelis, voormalig vice-voorzitter Total, voorzitter van de jury  
Marc Grynberg, CEO Umicore,  
Dirk Fransaer, afgevaardigd bestuurder VITO 
Philippe Bodson, voorzitter Exmar en Hamon 
André Bouffioux, CEO Siemens 
Ronnie Belmans, CEO EnergyVille 
Philippe Warny, Vice-President Industrial Director Solvay Energy Services 
Luc Huysmans, journalist Trends 
Christine Scharff, journaliste L’Echo 

              Luc Sterckx, voorzitter Febeliec 
 
De winnaar sleept de Febeliec Energy Award en het daaraan gekoppelde prijzenpakket van ruim 4.000€ 
in de wacht.  
 
Inschrijven kan tot 29/11/2015 via www.febeliec.be. 
 
 
 
  

http://www.febeliec.be/

