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Benoeming nieuwe algemeen directeur 
 
De Raad van Bestuur van de VREG beslist op 29 september 2017 unaniem om de heer Pieterjan 
Renier te benoemen als nieuwe algemeen directeur  van de VREG. Pieterjan start op 01 januari 
2018 in z’n nieuwe functie. 
 
Sinds zijn installatie in februari 2017 ging de nieuwe raad van Bestuur van de VREG op zoek naar een 
opvolger voor André Pictoel, die de VREG leidde tot aan zijn pensionering in juni 2015. Uit een 
grondige selectieprocedure kwam Pieterjan Renier als de geschikte kandidaat naar voor. 
 
Pieterjan werkt sinds 2005 voor Fluxys Belgium, de beheerder van de infrastructuur voor het vervoer 
en de opslag van aardgas in België en ook van de terminal voor vloeibaar aardgas in Zeebrugge, een 
gereguleerd bedrijf waar hij diverse functies uitoefende. De energiesector is dus ‘zijn habitat’. 
 
De Raad van Bestuur is verheugd en kijkt met veel plezier uit naar een goede samenwerking met 
Pieterjan. De Raad wenst de heer Thierry Van Craenenbroeck uitdrukkelijk te bedanken voor zijn 
werk als waarnemend gedelegeerd bestuurder. 
 
De voorzitter vat het als volgt samen: “Samen met Pieterjan en het ganse VREG-team blijven wij in 
Vlaanderen de energiemarkt efficiënt en onafhankelijk reguleren en zo onze bijdrage leveren aan de 
energietransitie.” 
 
Bio 
 
Pieterjan Renier studeerde in 2002 af als Burgerlijk Werktuigkundig-Elektronisch Ingenieur aan de KU 
Leuven. Hij volgde in 2003 een Master in General Management aan de Vlerick Business School in 
Gent en studeerde in 2013 af als Master of Laws in de rechten aan de UGent. 
  
 

Nota aan de redacteurs: 
De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) staat in voor de regulering en 
controle van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen. De VREG wil de Vlaamse afnemers 
bijstaan om de mogelijkheden van de energiemarkt te leren kennen en hun weg te vinden op de 
markt. Hij volgt de ontwikkelingen van de Vlaamse energiemarkt, bekeken in een Europese context, 
via studies. In zijn adviserende taak aan de Vlaamse Regering verwerkt hij z’n kennis over de Vlaamse 
energiemarkt. Hij neemt gepaste maatregelen om de uitvoering van het beleid te ondersteunen. De 
VREG ijvert voor een transparante Vlaamse energiemarkt en realiseert zijn opdrachten via een open 
communicatie met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de energieafnemers. 
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