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PRIJS VAN DE CREG VOOR MEEST VERNIEUWENDE
MASTERSCRIPTIE OVER DE ENERGIESECTOR TOEGEKEND
Sinds 2015 reikt de CREG jaarlijks een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende Belgische
masterscripties over de energiesector. De prijs voor 2021 gaat uitzonderlijk naar drie masterthesissen
van: Elise Meersseman van de Katholieke Universiteit Leuven, Idriss Fattahi van Université de Mons en
Maxime Druez van de Université Libre de Bruxelles.
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. Om deze
samenwerking te versterken reikt de CREG sinds 2015 jaarlijks ook een prijs uit voor de beste
masterscripties over de energiesector in de Vlaamse en de Franse gemeenschap, die blijk geven van
creativiteit, innovatie en relevantie. Op die manier wil ze vernieuwing ondersteunen en de ontwikkeling
van de energiesector stimuleren. De winnaars krijgen per gemeenschap een cheque van 2.500 €.

Idriss Fattahi, Maxime Druez, Koen Locquet (wnd. voorzitter en directeur), Andreas Tirez (directeur),
Elise Meersseman, Laurent Jacquet (directeur)

De CREG nodigde de 3 winnaars en hun promotoren uit om hun werk kort voor te stellen en de CREG-prijs
2021 in ontvangst te nemen, in aanwezigheid van de directeurs van de CREG. Het gaat om:
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•

Elise Meersseman voor haar masterthesis getiteld “Participation of wind power producers in
electricity reserve markets via an aggregator” voor de Vlaamse gemeenschap;

•

Idriss Fattahi voor zijn masterthesis getiteld “Scenario-based and Robust Optimization for joined
electricity and gas economic dispatch”; en

•

Maxime Druez voor zijn masterthesis getiteld “Robustness of Electrical Grid Reliability indicators”
voor de Franse gemeenschap.

Laatstejaarsstudenten (van het academiejaar 2021-2022) van alle faculteiten van de Belgische
universiteiten worden alvast uitgenodigd om hun masterscriptie i.v.m. de energiesector in te dienen voor
de volgende CREG-prijs voor 2022. Het reglement en inschrijvingsformulier zullen weldra online gezet
worden op de website van de CREG.
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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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