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Eerste prijs van de CREG voor meest vernieuwende masterscriptie  

rond energie toegekend  

 

In het kader van haar strategische doelstellingen werkt de CREG reeds samen met de Belgische 

universiteiten door deel te nemen  aan colloquia en wetenschappelijke activiteiten. Zij wil die 

samenwerking verder uitbouwen en daaruit groeide het idee om een prijs uit te reiken voor de beste 

en meest vernieuwende masterscriptie waarin energie centraal staat. Op die manier wil de CREG 

toekomstige ontwikkelingen in de energiesector ondersteunen en stimuleren. De prijs bestaat uit 

een geldsom van 2.500 euro en de mogelijkheid om stage te lopen bij de CREG. 

Vandaag werden de twee laureaten voor 2015 en hun promotoren uitgenodigd bij de CREG om hun 

prijs in ontvangst te nemen. Het zijn: 

 voor de Vlaamse Gemeenschap: Marc Van de Looverbosch van de Universiteit Antwerpen 

voor zijn scriptie getiteld “Eigendomsontvlechting van transmissiesysteembeheerders in de 

Europese elektriciteitssector” 

 

 voor de Franse Gemeenschap: Gauthier Roig van de Vrije Universiteit Brussel voor zijn 

scriptie getiteld “Probabilistic Study of the Blackout Risks in the Electrical Transmission Grid” 

 

Beide winnaars zijn bijzonder opgetogen. Marc Van de Looverbosch heeft rechten gestudeerd en 

heeft een bijzondere interesse in het vennootschapsrecht. Mede dankzij de steun van zijn promotor, 

rechtseconoom Hendrik Kerkmeester, koos hij uiteindelijk voor eigendomsontvlechting: “Het 

concept hangt nauw samen met de manier waarop men een groepsstructuur organiseert. Dit is in 

de vennootschapsrechtelijke praktijk van groot belang”, aldus Van de Looverbosch. “Tegelijk was 

het een verfrissende ervaring om juridische regels te bekijken vanuit hun economische ratio”.  

Gauthier Roig is afgestudeerd als elektromechanisch ingenieur. Zijn interesse gaat uit naar  
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energiesystemen in het algemeen en de probabilistische dimensie van het onderwerp in het 

bijzonder: “Door deze scriptie over het risico op een blackout heb ik nu een dieper inzicht in de 

dynamiek van netwerken voor het vervoer van elektriciteit en ook in de stabiliteitsproblemen die 

kunnen optreden.” Die ervaring komt hem goed van pas in zijn functie bij Tractebel Engie, waar hij 

recent van start ging. 

De prijs van de CREG wordt jaarlijks toegekend. De CREG nodigt laatstejaarsstudenten 

academiejaar 2015-2016 van alle faculteiten van de Belgische universiteiten dan ook uit om hun 

scriptie in te dienen (op voorwaarde dat zij geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen en voor hun 

scriptie minstens een “voldoende” hebben gehaald). 
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Over de CREG 

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar 

adviserende taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht 

op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Verder waakt de CREG 

erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, 

steeds rekening houdende met de essentiële consumentenbelangen. 
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