17 mei 2019
PRIJS VAN DE CREG VOOR MEEST VERNIEUWENDE MASTERSCRIPTIE
OVER DE ENERGIESECTOR TOEGEKEND
Sinds 2015 reikt de CREG jaarlijks een prijs uit voor de beste Belgische masterscriptie over de
energiesector. De prijs voor 2018 gaat naar Adriano Arrigo van de Université de Mons en Arthur
Schillemans van de Katholieke Universiteit Leuven. De CREG nodigt laatstejaarsstudenten van het
academiejaar 2018-2019 van alle faculteiten van de Belgische universiteiten uit om hun scriptie in
verband met de energiesector in te dienen voor de prijs voor 2019.
In het kader van haar strategische doelstellingen werkt de CREG samen met de Belgische academische
en universitaire wereld door deel te nemen aan colloquia en wetenschappelijke activiteiten. Sinds
2015 reikt zij ook een prijs uit voor de 2 beste masterscripties over de energiesector in de Vlaamse en
de Franse gemeenschap. Op die manier wil ze vernieuwing ondersteunen en de ontwikkeling van de
energiesector stimuleren. Elke winnaar krijgt een cheque van 2.500 € en de mogelijkheid om stage te
lopen bij de CREG.
Vandaag heeft ze de twee winnaars en hun promotoren uitgenodigd bij de CREG om hun prijs in
ontvangst te nemen in aanwezigheid van de directeurs van de CREG. Het gaat om:
-

Arthur Schillemans voor zijn scriptie getiteld “Optimal bidding strategies for large-scale energy
storage system owners” voor de Vlaamse gemeenschap;

-

Adriano Arrigo voor zijn scriptie getiteld “A technical survey on optimal power flow under
uncertainty : An extended out-of-sample analysis” voor de Franse gemeenschap.

Vlnr: François Vallée, Kenneth Bruninx, Koen Locquet, Arthur Schillemans,
Adriano Arrigo, Andreas Tirez, Laurent Jacquet

Aangezien deze prijs jaarlijks wordt toegekend, nodigt de CREG laatstejaarsstudenten academiejaar
2018-2019 van alle faculteiten van de Belgische universiteiten uit om hun scriptie in te dienen. Het
reglement en het deelnemingsformulier zullen binnenkort op de website van de CREG worden
gepubliceerd.
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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.
www.creg.be
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