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Het charter voor goede praktijken voor 
prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas  

ondertekend door talrijke marktspelers, in aanwezigheid van  
Minister van Consumenten Johan Vande Lanotte 

en Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet 
 
 

Eind 2012, in het kader van haar taak om de essentiële consumentenbelangen te 
behartigen, heeft het Directiecomité van de CREG het initiatief genomen om een charter op 
te stellen voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor 
residentiële gebruikers en KMO’s. 
 
Het doel van dit charter is de consument te verzekeren dat hem onafhankelijke, betrouwbare 
en correcte informatie wordt verstrekt wanneer hij bij het vergelijken van elektriciteits- en 
gasoffertes gebruik maakt van een prijsvergelijkingswebsite dat het CREG-kwaliteitslabel 
(logo hieronder) heeft verworven.  
 
De Algemene Raad van de CREG, in nauwe samenwerking met het Directiecomité, wenste 
vervolgens dat zoveel mogelijk marktspelers (prijsvergelijkingswebsites, consumenten, 
leveranciers, ...) vrijwillig toetraden tot het charter en dat er hierover echt een consensus 
was binnen de sector. Vele organismen die een prijsvergelijkingswebsite voorstellen hebben 
het charter voor goede praktijken ondertekend. Onder de elektriciteit en gasleveranciers is 
Elegant de enige die het charter heeft ondertekend en die zich ook engageert om de 
modaliteiten ervan toe te passen in de prijsvergelijkingsmodule die hij op zijn website 
voorstelt. 
 
De CREG staat erop de Algemene Raad te bedanken voor zijn actieve samenwerking bij de 
totstandkoming van dit charter en voor zijn rol als forum van alle marktspelers met verve te 
hebben vervuld. De CREG wenst ook Minister van Consumenten Johan Vande Lanotte en 
Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet te bedanken voor de steun die werd 
verleend tijdens de consultatierondes binnen de Algemene Raad. 
 
De consument moet bewust blijven van het feit dat de vergelijking van de energieprijzen niet 
eenmalig mag zijn. De CREG neemt zich voor om dit charter verder te optimaliseren in 
overleg met alle stakeholders die de positieve evolutie op de vrije energiemarkt verder willen 
ondersteunen.  
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Johan Vande Lanotte, Vice-eersteminister en Minister van Economie, Consumenten en 
Noordzee : “De energieprijzen zijn het voorbije jaar sterk gedaald. Toch bestaan er vaak nog 
grote prijsverschillen tussen de verschillende leveranciers. Het blijft dus belangrijk om 
regelmatig de verschillende energieprijzen te vergelijken. Ik ben dan ook blij dat de 
mogelijkheden hiertoe alsmaar beter en beter worden en de consument kan vertrouwen op 
een kwaliteitsvolle prijsvergelijking.” 
 
Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en 
Staatshervorming: “Sinds de afschaffing van de verbrekingsvergoeding is de consument 
echt zijn rol gaan spelen. Hij kan nu snel en zonder kosten veranderen van leverancier en dit 
heeft de concurrentie verhoogd op de markt. Het correct vergelijken van variabele 
prijsformules bleef tot dusver een pijnpunt. Het is dan ook goede zaak voor de consument 
en voor de marktwerking dat ook op dit vlak nu een kwaliteitsvolle en accurate 
prijsvergelijking mogelijk is. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer inlichtingen voor de pers: 
Laurent JACQUET,  Woordvoerder,  tel.: 02/289 76 90,  gsm: 0497/52 77 62 
 
 
 
 
 

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, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang 
beoogt en in het algemene energiebeleid past en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.  
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