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18/10/2021 

DE CREG KENT EEN KWALITEITSLABEL TOE AAN WIKIPOWER 
SPRL, TUSSENPERSOON INZAKE GROEPSAANKOPEN VOOR 
ELEKTRICITEIT EN AARDGAS, EN VERLENGT HET LABEL VAN 
DE ONLINE PRIJSVERGELIJKER “ENERGIE-VERGELIJKER.BE” 
 

De CREG kent een kwaliteitslabel toe aan Wikipower SPRL als tussenpersoon inzake groepsaankopen 

voor elektriciteit en aardgas. Het gaat om de toekenning van het vierde kwaliteitslabel sinds de 

aanpassing van haar charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van 

elektriciteit en aardgas. Dit charter wil de consument objectieve en kwaliteitsvolle informatie 

garanderen, ook wanneer deze deelneemt aan een groepsaankoop. De CREG verlengt ook de accreditatie 

van de online prijsvergelijker “Energie-Vergelijker.be” (die eveneens door Wikipower wordt beheerd) 

voor een periode van twee jaar. Ze nodigt ook andere dienstverleners uit om het charter te 

onderschrijven.  

 

BETERE INFORMATIE EN MEER VERTROUWEN VAN DE CONSUMENTEN  

Het CREG-charter, waaraan een kwaliteitslabel wordt gekoppeld, draagt bij aan een betere 

informatieverschaffing en versterkt het vertrouwen van particulieren en kmo’s in de elektriciteits- en 

aardgasmarkt.  

Relevante, objectieve informatie die eenvoudig verkrijgbaar is, helpt de consument om een actieve rol in 

de energiemarkt te spelen.  

 

KWALITEITSLABEL TOEGEKEND AAN WIKIPOWER SPRL ALS TUSSENPERSOON INZAKE GROEPSAANKOPEN 

VOOR ELEKTRICITEIT EN AARDGAS 

Na analyse van het dossier en controle op de naleving van de bepalingen van het charter heeft de CREG 

haar kwaliteitslabel toegekend aan Wikipower SPRL als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor 

elektriciteit en aardgas. Door deze accreditatie en binnen de grenzen ervan heeft de dienstverlener 

Wikipower SPRL het recht om het kwaliteitslabel van het CREG-charter gedurende twee jaar te gebruiken 

in het kader van de diensten die hij verleent als tussenpersoon inzake groepsaankopen  voor elektriciteit 

en aardgas.  

 

VERLENGING VAN HET KWALITEITSLABEL VAN DE ONLINE PRIJSVERGELIJKER “ENERGIE-VERGELIJKER.BE” 

In 2019 heeft de CREG haar eerste kwaliteitslabel toegekend aan de door Wikipower beheerde online 

prijsvergelijker “Energie-Vergelijker.be”. Na onderzoek van het dossier voor de verlenging van de 

accreditatie heeft de CREG het kwaliteitslabel van de online prijsvergelijker “Energie-Vergelijker.be” voor 

2 jaar verlengd.   
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TOETREDING VAN ANDERE DIENSTVERLENERS TOT HET KWALITEITSLABEL  

De CREG nodigt alle dienstverleners uit om met haar contact op te nemen om informatie te krijgen over de 

stappen die ze moeten ondernemen om haar kwaliteitslabel te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perscontact 

CREG      Wikipower SPRL 

Sophie Lenoble     Morgane Mignolet & Nicolas Wilmet 

+32 497 52 77 62     +32 800 37 533 

press@creg.be     morgane.mignolet@wikipower.be 

nicolas.wilmet@wikipower.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. 

www.creg.be 
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