
 

 

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 8 

sectorfederaties (chemie en life sciences, staal, glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en houtverwerking, 
baksteen, bouwmaterialen) en 26 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, 
Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Glaxosmithkline, 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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FEBELIEC  REIKT EERSTE ENERGY AWARD UIT 
JONGE INGENIEURS BEKROOND VOOR HUN CREATIEVE BIJDRAGE AAN DE ENERGIEPROBLEMATIEK MET 

DE FEBELIEC ENERGY AWARD 
 

Tijdens het Energy Forum heeft Febeliec - voor het eerst - de Febeliec Energy Award uitgereikt. 
De grote energie-uitdagingen van vandaag liggen aan de basis van deze award.  Febeliec, de vereniging van 
industriële energiegebruikers, ging op zoek naar een project, concept of idee dat een bijdrage kan leveren 

aan de oplossing van de energieproblemen van de Belgische industrie. 
 
Creativiteit aanmoedigen 
Met de organisatie van de Febeliec Energy Award wil Febeliec creativiteit en innovatie rond de 
energieproblematiek stimuleren.    
“Om de energie-uitdagingen van vandaag te kunnen aangaan, hebben we nood aan innovatieve oplossingen, 
aan ‘out-of-the-box’ denken. De uitdagingen waar we voor staan, kunnen niet opgelost worden met wat nu 
bestaat. Vandaar onze oproep om creatieve, innovatieve  projecten in te dienen die kunnen zorgen voor een 
betere energie-efficiëntie in België, voor een grotere leveringszekerheid of voor competitieve prijzen.” zegt 
Peter Claes, directeur Febeliec.  
 
“And the winner is….” 
Drie finalisten werden geselecteerd om hun project voor een jury* van Belgische topindustriëlen en 
academici te verdedigen. De jury selecteerde uiteindelijk het project ‘Solar Hydrogen from Air” als winnaar.  
Ir. Tom Bosserez, Ir. Jan Rongé en Ir. Lisa Geerts, evenals Doctor Christos Trompoukis en Professor Doctor 
Ingenieur Johan A. Martens (allen KU Leuven) mochten vandaag de eerste Febeliec Energy Award in 
ontvangst nemen.     
 
“Het was geen eenvoudige opdracht” verklaart François Cornelis, voorzitter van de jury. “We hadden 3 sterke 
finalisten. Elk project had een aantal knappe elementen. Tenslotte was de innovatie van dit project 
doorslaggevend. Het combineert nieuwe wetenschappelijke inzichten op het vlak van catalyse met een 
werkbare methode om stand-alone waterstof te produceren. Het project verkort en vereenvoudigt de weg 
om vanuit zonne-energie een opslagbare energiedrager (waterstof) te produceren.” 
 
Het was juryvoorzitter François Cornelis die, samen met Luc Sterckx - voorzitter van Febeliec, de Award 
overhandigde. Naast de Award slepen de winnaars ook het daaraan gekoppelde prijzenpakket van 4.000€ 
in de wacht.  
  
*Leden van de jury:  
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 
 
 


