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In aanwezigheid van meer dan 300 genodigden uit alle geledingen
van de Belgische burgerlijke samenleving vond op 5 juni jl. de vierde
uitreikingsceremonie van de Awards plaats.
De ceremonie van de uitreiking van de Awards 2009 werd georganiseerd in hartje Brussel in de prestigieuze
“Ateliers des Tanneurs” en werd dit jaar geopend door een toespraak van de Federale Vice-Eerste Minister
Steven Vanackere. Hij benadrukte vooral dat de federale regering aandacht heeft besteed aan duurzame
ontwikkeling in haar herstelplan en dat zij daarvan zelfs een van de centrale assen heeft gemaakt. De ViceEerste Minister legde ook de nadruk op het belang dat de theorie moet worden omgezet in de praktijk en
dat er moet worden gehandeld tegen de klimaatswijziging. Maar de laureaten hebben het belang daarvan
al ingezien.
5 juni betekende ook de Wereldmilieudag waar wij allemaal rechtstreeks bij betrokken zijn. Met veel
waardering hebben alle aanwezigen ook de boodschap aangehoord van de heer Ban Ki-moon, Secretarisgeneraal van de Verenigde Naties, voorgelezen door zijn vertegenwoordigster mevrouw Afsané Bassir.
Niet minder dan 14 trofeeën stonden op het spel. Het was de taak van de jury, voorgezeten door Professor
Marc De Clercq van de Universiteit Gent om de winnaars aan te duiden
In minder dan vier jaar tijd kwamen meer dan 600 initiatieven van hoge kwaliteit voor deze Prijs in aanmerking.
Of het nu gaat om burgers, gemeenten, scholen, ngo’s of bedrijven, allemaal hebben ze opmerkelijke
bijdragen geleverd aan het beheer en de bescherming van het milieu, energie en het klimaat van ons land.
Deze prijs heeft de steun gekregen van meer dan 60 organisaties.
Deze nationale wedstrijd is dit jaar eveneens mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de
ondernemingen HOLCIM, SKF, SIEMENS en de Brusselse Minister belast met Leefmilieu en Energie en de
Waalse Minister belast met Energie.
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Eco-Citizen Award
De Eco-Citizen Award 2009, uitgereikt door Mevrouw Evelyne Huytebroeck, Minister voor Leefmilieu,
wordt toegekend aan de heer René Coubeau (Brussel) voor het lanceren van een persoonlijke
sensibiliseringscampagne voor een snelheidsbeperking tot 110 km/uur op autosnelwegen.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Pierre Bribosia (Etterbeek)
Marc Herman (Flémalle)

Young People Award
De Young People Award 2009, uitgereikt door de heer Marc Tarabella, Minister van Jeugd en van Onderwijs
voor sociale promotie, wordt toegekend aan The Green Challenge.
Deze groep jongeren heeft onder de benaming ‘Vert le camp’ een grote actie op touw gezet die tot doel
had jeugdbeweginge te sensibiliseren voor hun ecologische impact, maar ook voor hun mogelijkheden om
te handelen ten voordele van het milieu.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Het Centre des Jeunes et de la Culture in Rochefort
La Maison des Jeunes de Waterloo

Business Environment Award
De Business Environment Award 2009, uitgereikt door de heer Laurent Vanhoudenhove, Sales Manger van
SKF, wordt toegekend aan karzoo.
Eerste portaal voor carpooling in België. Carpooling biedt duizenden mensen de kans zich op een andere
wijze te verplaatsen door economie, ecologie en gebruiksvriendelijkheid met elkaar te verzoenen.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Climact (Louvain-La-Neuve)
EcoRental (Anzegem)
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Institution Environment Award
De Institution Environment Award 2009, uitgereikt door Mevrouw Aurélie Laurent van WWF, wordt
toegekend aan Altervoyages (Luik).
Altervoyages is een platform dat verenigingen die ijveren voor internationale solidariteit verenigt en een
alternatieve vorm van toerisme aanbiedt, bestaande uit interculturele uitwisselingen en duurzame
ontwikkeling bij hun partners van het zuidelijk halfrond.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
La Résidence Lennox (Ottignies)

Business Energy Award
De Business Energy Award 2009, die uitgereikt wordt door de heer André Antoine, Minister van Huisvesting,
Transport en Ontwikkeling wordt toegekend aan Delhaize.
Delhaize die de grootste gebruiker van groene energie in België is geworden. In haar strategie combineert
ze rationeel energiegebruik met ambitieuze doelstellingen. Bovendien gaan deze besparingen gepaard met
innovatie in de warenhuizen om ook daar het energieverbruik te verminderen.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De onderneming Ivago/Fabricom (Gent/Brussel)

Institution Energy Award
De Institution Energy Award 2009, uitgereikt door de heer Marc De Clercq, voorzitter van de preselecticomite
van de Belgische Energie en Milieuprijs, wordt toegekend aan Komosie (Berchem).
Komosie werd opgericht met als doel de sociale economie ondernemingen die activiteiten met ecologische
meerwaarde uitvoeren te verenigen en hen te ondersteunen in het uitbouwen van een professionele
werking, teneinde het leefmilieu te beschermen en werkgelegenheid voor risicogroepen op de arbeidsmarkt
te creëren en in stand te houden.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Les Quatre Saisons asbl (Perulwelz)
Le Siep (Bruxelles)
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Municipal Eco-Development Award
De Municipal Eco-Development Award 2009, uitgereikt door de heer José Piron, organisator van de
Belgische Energie- en Milieuprijs, wordt toegekend aan de gemeente Villers le Bouillet voor het creëren
van de eerste eco-wijk in Wallonië op basis van het principe van een publiek-private partnerschap.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De stad van Bouillon
De stad van Doornik

Eco-Booster Award
De Eco-Booster Award 2009, uitgereikt door Mevrouw Marie-Anne Belfroid, vorzitter van UCM, wordt
toegekend aan de Heer Hugues Libotte met zijn project Eco Drive Coach (Jalhay), dat tot doel heeft het
energieverbruik te verminderen door soepeler te gaan rijden.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Biogaz (Geer)
Trition bvba (Wetteren)

Eco-Building Award
De Eco-Building Award 2009, uitgereikt door de heer Vincent Bichet, Manager Holcim Western Europe,
wordt toegekend aan Solaris (Brussel) voor het bouwen van kantoren op basis van het principe van
energiebesparingen in de ruimste zin.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De Kafhoek (Nukerke)
Viesionpassive (Cognelée)

Education Eco-Award 2009
De Education Eco-Award 2009, uitgereikt door de heer Alain De Cat, Manager Siemens Energy, wordt
toegekend aan het Institut St Joseph in Chimay voor de installatie van een met hernieuwbare
energiebronnen uitgerust laboratorium in het centrum voor secundair onderwijs.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Het Collège Ste Véronique de Liège
De Faculté Polytechnique de Mons
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Belgian Abroad Award
De Belgian Abroad Award 2009, uitgereikt door de heer Vincent Bichet, Manager Holcim Western Europe,
wordt toegekend aan de vennootschap EnergyICT (Kortrijk), actief in het ontwikkelen van technologieën
en in informatie en communicatie op het niveau van de internationale energiemarkt. De vennootschap
EnergyICT is heel actief in het buitenland. Het ingediende dossier heeft betrekking op het invoeren van een
geavanceerd systeem van energiebeheer in een van de grootste warenhuisgroepen ter wereld : TESCO

Media Award
Deze prijs beloont de kandidaat die heeft bijgedragen tot het communiceren of verspreiden van informatie
over milieu of energie.
De Media Award 2009, uitgereikt door de heer Michel Konen, hoofdredacteur van La Libre Belgique, wordt
toegekend aan Het Centre des Jeunes et de la Culture in Rochefort voor zijn project ‘Ram Dam TV
spécial environnement’ dat jongeren aan de hand van videovoorstellingen wil wijzen op het probleem van
respect voor het milieu en van duurzame ontwikkeling.

Premium Award
Deze ‘Premium’-prijs beloont op het gebied van energie en/of milieu de opmerkelijkste actie van de
ingediende kandidaturen, alle categorieën samen.
De Premium Award 2009, uitgereikt door de heer André Bouffioux, COE van Siemens, wordt toegekend
aan Komosie (Berchem).
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