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CREG-prijs 2021-2022 

Voorstelling 

DOEL 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) reikt een prijs uit voor een 

innoverend eindwerk op het vlak van energie, en dit meer bepaald binnen de bevoegdheden van de 

CREG.  

Alle domeinen komen hiervoor in aanmerking: het eindwerk mag opgesteld zijn door een jurist, so-

cioloog, ingenieur, econoom enz. Belangrijk is dat het onderwerp verband houdt met de bevoegdhe-

den van de CREG en dat het eindwerk innoverend is. 

De prijs bestaat uit een bedrag van 2.500 euro dat door de CREG aan de laureaat wordt geschonken. 

Per gemeenschap wordt een laureaat geselecteerd.  

 

De prijs wordt jaarlijks toegekend. 

INSTELLINGEN EN DOMEINEN 

Alleen eindwerken in het kader van een opleiding komen in aanmerking.  

De eindwerken van studenten in hun laatste jaar masteropleiding (academiejaar 2021-2022) die in-

geschreven zijn aan een van de zes Nederlandstalige universiteiten of een van de Vlaamse hogescho-

len van ons land en die geslaagd zijn voor alle onderdelen van hun studie en voor hun eindwerk, ko-

men in aanmerking1. 

 

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE CREG 

De bevoegdheden van de CREG zijn:  

• toezicht houden op de transparantie van en de concurrentie op de elektriciteits- en aardgas-

markt; 

• ervoor zorgen dat de situatie van de markt het algemeen belang voor ogen houdt en strookt met 

het algemene energiebeleid; 

• de essentiële belangen van de consumenten vrijwaren. 

Deze bevoegdheden zijn niet te verwarren met de bevoegdheden van de gewesten op het vlak van 

energie.  

De gewesten zijn bevoegd voor: 

• de lokale distributie en transmissie van elektriciteit; 

 
1 Studenten die ingeschreven zijn aan een gemeenschappelijk programma dat is opgezet door de federatie Wallonië-Brussel 

en de Vlaamse Gemeenschap erkende universiteiten en hogescholen, komen ook in aanmerking. 
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• de gasdistributie; 

• het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen; 

• rationeel energiegebruik (REG); 

• een reeks openbaredienstverplichtingen (ODV), onder meer in verband met milieubescherming 

en sociale maatregelen; 

• controle van de prijzen voor de elektriciteits- en gasvoorziening. 

 

PROCEDURE EN PLANNING 

De VLIR zorgt voor de verspreiding van informatie over de prijs bij de universiteiten namelijk het 

reglement van de prijs en het inschrijvingsformulier (zie bijlagen). Inlichtingen over de CREG prijs zijn 

terug te vinden in een Newsletter van de CREG. De documenten zijn beschikbaar op de CREG web-

site. 

 De planning ziet eruit als volgt:  

• Tussen juni en september 2022:  de VLIR verspreidt informatie aan de universiteiten en de hoge-
scholen 

• uiterlijk 31 januari 2023: de universiteiten en hogescholen dienen de kandidaturen rechtstreeks 
bij de CREG in 

• februari 2023: een jury van de CREG selecteert het bekroonde werk 

• maart – april 2023: prijsuitreiking CREG-prijs 2022. 
 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

• Reglement 

• Inschrijvingsformulier  
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CREG-prijs 2021-2022 

Reglement 

 

ARTIKEL 1: DOEL VAN DE PRIJS 

De CREG-prijs (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) is bedoeld als bekroning 

van een eindwerk in het kader van de 2° cyclus, dat is opgesteld door een student die in dat werk 

blijk geeft van creativiteit, innovatie en relevantie.  

Dit eindwerk moet verband houden met de bevoegdheden van de CREG (zie artikel 2). Alle studiedo-

meinen komen hiervoor in aanmerking.  

De laureaat ontvangt van de CREG een bedrag van 2.500 euro.  

De prijs wordt uitgereikt tijdens een door de CREG georganiseerd evenement.  

ARTIKEL 2: BEVOEGDHEDEN VAN DE CREG 

De CREG is de federale regulerende instantie voor de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt.  

De CREG geeft niet alleen advies aan de overheden, maar is ook belast met het toezicht op de trans-

parantie en concurrentie op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Bovendien waakt zij erover dat de 

toestand op die markten het algemeen belang dient en strookt met het algemene energiebeleid. Zij 

beschermt tot slot de essentiële belangen van de consumenten.  

Samengevat omvatten de bevoegdheden van de CREG:  

• toezicht houden op de transparantie van en de concurrentie op de elektriciteits- en aardgasmarkt; 

• ervoor zorgen dat de situatie van de markt het algemeen belang voor ogen houdt en strookt met 

het algemene energiebeleid; 

• de essentiële belangen van de consumenten vrijwaren. 

ARTIKEL 3: SELECTIEPROCEDURE  

De oproep tot inschrijvingen wordt door VLIR verspreid bij de Nederlandstalige universitaire facul-

teiten en hogescholen van ons land. 

Elke universitaire faculteit of hogeschool selecteert de eindwerken en stelt er per faculteit maxi-

mum twee voor aan de CREG. 

De CREG selecteert één eindwerk per gemeenschap.  

ARTIKEL 4: INSCHRIJVINGS- EN SELECTIECRITERIA 
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De eindwerken van studenten in hun laatste jaar masteropleiding, die tijdens academiejaar 2021-

2022 reglementair ingeschreven waren aan een Nederlandstalige universiteit of Hogeschool, komen 

in aanmerking2.  

Alle studiedomeinen en alle faculteiten/hogescholen mogen deelnemen. 

Om in aanmerking te komen, moet de student die het eindwerk heeft geschreven bovendien ge-

slaagd zijn voor alle onderdelen van zijn/haar opleiding en mag het eindwerk, waarmee hij/zij op het 

einde van academiejaar 2021-2022 geslaagd is, nog niet gepubliceerd zijn.  

Bovendien zal de CREG alleen een eindwerk selecteren dat innoverend is en handelt over de be-

voegdheden van de CREG. De student moet in zijn/haar werk blijk geven van creativiteit, innovatie 

en relevantie bij zijn/haar benadering van energie.  

ARTIKEL 5: INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN  

De kandidaturen moeten door de universiteiten of door de hogescholen rechtstreeks bij de CREG 

worden ingediend en ze moeten bestaan uit: 

▪ het ingevulde inschrijvingsformulier; 
▪ het eindwerk zelf; 
▪ een samenvatting van het eindwerk, maximaal twee bladzijden (max. 4 000 tekens, inclusief 

spaties). 
 

De kandidaturen worden uitsluitend via e-mail toegezonden aan secr-a@creg.be. 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT 

• bij de CREG: secr-a@creg.be   

• of bij de VLIR : Isabelle.Melis@vlir.be 

 

 
2 Studenten die zijn ingeschreven aan een gemeenschappelijk programma dat is opgezet door de universiteiten/hogescho-
len die zijn erkend door de federatie Wallonië-Brussel en de universiteiten/hogescholen die zijn erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap, komen ook in aanmerking. 

mailto:secr-a@creg.be
mailto:Isabelle.Melis@vlir.be
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CREG-prijs 2021-2022 

Inschrijvingsformulier 

 
De CREG-prijs bekroont een eindwerk in het kader van de 2° cyclus, dat is opgesteld door een einde-

jaarsstudent in een masteropleiding die in dat werk blijk geeft van creativiteit, innovatie en relevantie. 

De student moet tijdens academiejaar 2021-2022 reglementair ingeschreven zijn aan een Nederlands-

talige universiteit of een Vlaamse hogeschool of aan een gemeenschappelijk programma dat is opgezet 

door de universiteiten/hogescholen die zijn erkend door de federatie Wallonië-Brussel en de universi-

teiten/hogescholen die zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Op het einde van academiejaar 

2021-2022 moet de auteur geslaagd zijn voor alle onderdelen van de opleiding en voor het eindwerk 

zelf.  

Alle studiegebieden en alle faculteiten komen in aanmerking op voorwaarde dat het eindwerk handelt 

over de bevoegdheden van de CREG. 

Universiteit/Hogeschool:  ................................................................................................................  

Discipline / Departement / Faculteit:  .............................................................................................  

Titel van het eindwerk: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Naam van de promotor(en): 

 .........................................................................................................................................................  

Datum van verdediging:  .....................  

Score:  ..................................................  

 

Naam van de student:  ....................................................................................................................  

Voornaam:  ......................................................................................................................................  

Geboortedatum: …... /…... /……... 

Geslacht: M/V 

Nationaliteit:  .......................................  

Adres (woonplaats) straat .................................................................................... nr.  .....................  

Postcode .................................... Plaats  ..........................................................................................  

Telefoon ...................................  E-mail  ..........................................................................................  

 

 

De universiteit/hogeschool moet de kandidaturen uiterlijk op 31 januari 2023 per e-mail  indienen 

bij de CREG (secr-a@creg.be ). Wij verzoeken u vriendelijk om eerst het reglement van de prijs aan-

dachtig te lezen voordat u uw kandidatuur indient. 

 

Het digitale dossier van de kandidatuur omvat: 

 

▪ het eindwerk zelf; 
▪ een samenvatting van het eindwerk, maximaal twee bladzijden (max. 4 000 tekens, inclusief 

spaties); 
▪ het ingevulde inschrijvingsformulier. 

mailto:secr-a@creg.be

