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FEBELIEC REIKT 4de ENERGY AWARD UIT 

Smappee bekroond voor hun creatieve bijdrage aan de energieproblematiek  

 

Tijdens haar jaarlijks Energy Forum heeft Febeliec - voor het vierde jaar op rij - 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 de 
huidige technologieën. 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 ‘Smappee Infinity - Meet the next 
revolution in energy management” als winnaar. Hans Delabie, COO van Smappee, mocht de Febeliec Energy 
Award in ontvangst nemen.     

“Het was geen eenvoudige opdracht” verklaart Wim Van Gerven, voorzitter van de jury. “We hadden 3 sterke 
finalisten. Elk project had een aantal knappe elementen. Tenslotte was de combinatie van mogelijkheden van 
dit project doorslaggevend. Het is een project dat, op basis van bestaande technologie, vooruit kijkt op een 
klantvriendelijke manier. ” 

Met het toekennen van de award wenst de jury het belang van verstandig energieverbruik onderstrepen : 
weten wat men verbruikt en wanneer dragen immers bij tot een rationeler en goedkoper energieverbruik; 
daarnaast krijgt de gebruiker hiermee de mogelijkheid flexibel in te spelen op het prijssignaal en zo fors te 
besparen op zijn of haar energiefactuur.    

 

Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-partners.be 

 

*Leden van de jury:  
Wim Van Gerven, CEO Business Division North ArcelorMittal - Flat Products, voorzitter van de jury – Christiane Malcorps, Global 

Head Facility Excellence & Country Manager Belgium Solvay – William D’Haeseleer, Professor KULeuven - André Bouffioux, CEO 

Siemens Belgium-Luxembourg, assigned countries North & West Central Africa – Daniel Dobbeni, President KIC InnoEnergy Benelux 

– Jean-Claude Maun, Professor ULB - Luc Huysmans, journalist Trends - Christine Scharff, journaliste L’Echo - Luc Sterckx, voorzitter 
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