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CREG KENT HAAR KWALITEITSLABEL TOE AAN DE ONLINE 
PRIJSVERGELIJKER “MIJNENERGIE.BE” 

De CREG kent haar kwaliteitslabel toe aan de online prijsvergelijker “Mijnenergie.be” van DPG Media nv.  
Het CREG kwaliteitslabel wordt toegekend aan online prijsvergelijkingswebsites die het “charter voor 
een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas” naleven. Dit charter wil 
de consument garanderen dat de dienstverlener die een vergelijking van elektriciteits- en aardgasprijzen 
aanbiedt, objectieve en kwaliteitsvolle informatie levert. De CREG herinnert de consument eraan dat hij 
er alle baat bij heeft om regelmatig zijn energiecontract te vergelijken omdat er substantiële besparingen 
kunnen worden gerealiseerd. 

 “MIJNENERGIE.BE” BESCHIKT VANAF NU OVER HET CREG KWALITEITSLABEL 

 

Het CREG kwaliteitslabel wordt toegekend aan online prijsvergelijkers die het “Charter voor een goede 

informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas”1 respecteren. Dit charter wil de 

consument garanderen dat de dienstverlener van een vergelijking van elektriciteits- en aardgasprijzen 

objectieve, correcte en kwaliteitsvolle informatie levert.  

 

Na analyse van het accreditatiedossier, controles op basis van het charter en logische rekenkundige tests 

van de resultaten van de prijsvergelijking heeft de CREG vastgesteld dat de prijsvergelijker 

“Mijnenergie.be” de bepalingen van het charter naleeft. “Mijnenergie.be”is zo de tweede online vergelijker 

van elektriciteits- en aardgasprijzen die het CREG kwaliteitslabel krijgt. 

 

Op basis van deze accreditatie heeft de dienstverlener  het recht om voor een periode van twee jaar het 

CREG kwaliteitslabel te gebruiken voor zijn prijsvergelijkingswebsite “Mijnenergie.be”. Tijdens deze 

periode dient hij alle bepalingen van het charter strikt na te leven en aan de controles van de CREG te 

voldoen. 

 

ONLINE PRIJZEN VERGELIJKEN OM BESPARINGEN OP DE FACTUUR TE REALISEREN 

 

De CREG herinnert de consument aan het belang van regelmatig zijn energiecontract te vergelijken. Er 

bestaan grote verschillen tussen de elektriciteits- en aardgascontracten van leveranciers. Eenzelfde 

leverancier biedt ook vaak verschillende producten aan met verschillende tarifaire voorwaarden. Laurent 

Jacquet, directeur controle prijzen en rekeningen bij de CREG stelt vast: “Sommige aardgasproducten zijn 

op jaarbasis tot € 700 duurder dan het goedkoopste product op de markt2. Bij elektriciteit bedraagt het 

verschil tussen het duurste en het goedkoopste product op de markt ongeveer € 3003. Het is voor de 

gezinnen en kmo’s nuttig om via de CREG Scan te checken of hun energiecontract nog goedkoop interessant 

 
1 CREG : Beslissing (B)050718-CD-1614, over de aanpassing van het charter voor een goede informatieverschaffing bij de 
prijsvergelijking van elektriciteit en gas: https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1614NL.pdf  
2 Voor een jaarverbruik van 23.260 kWh/jaar 
3 Voor en jaarverbruik van 3.500 kWh/jaar 
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is of niet. Als dat niet het geval is, nodigen wij hen uit om vervolgens een online prijsvergelijker met het 

CREG label te raadplegen om de beschikbare actieve producten te vergelijken en een beredeneerde keuze 

te maken. Er zijn vaak  nog aanzienlijke besparingen op de energiefactuur mogelijk”. 

 

UITBREIDING VAN HET CHARTER NAAR ANDERE PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES 

 

Het CREG charter, waaraan een kwaliteitslabel voor online prijsvergelijking wordt gekoppeld, draagt bij aan 

een betere informatieverschaffing en versterkt het vertrouwen van particulieren en kmo’s in de 

elektriciteits- en gasmarkt. Relevante, objectieve informatie die eenvoudig verkrijgbaar is, helpt de 

consument om een actieve rol in de energiemarkt te spelen. De CREG nodigt  prijsvergelijkingswebsites uit 

om haar te contacteren om informatie te verkrijgen over de stappen die ze moeten ondernemen om het 

CREG kwaliteitslabel te krijgen. 

 

  

 

Perscontact 

CREG      Mijnenergie.be 

Sophie Lenoble     Kristof De Paepe 

+32 497 52 77 62     +32 488 75 85 77 

press@creg.be     kristof.de.paepe@dpgmedia.be  

 

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 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. 
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