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PERSBERICHT

Energie-Vergelijker.be, een onmisbare aanvulling op de CREG Scan
om van leverancier te veranderen
Heel wat Belgen betalen te veel voor hun elektriciteit. Dat is althans de recentste vaststelling van de
CREG. De oorzaak is de zogenaamde 'slapende contracten' waarvan de tarieven een stuk hoger
liggen dan bij de actieve producten. Om die meerkost te achterhalen, komt de regulator nu met de
CREG Scan. Die tool is echter nog maar een eerste stap wanneer de consument van leverancier wil
veranderen. Hij houdt namelijk geen rekening met de lopende promoties en via die tool is het ook
niet mogelijk om van leverancier te veranderen. Energie-Vergelijker.be is de enige vergelijker die
door de CREG is gecertificeerd en doet dat wel! Zo kiest de consument in enkele klikken het beste
contract op de markt.
Bij de afsluiting van een nieuw contract kiest 50 tot 60% van de gezinnen één van de tien duurste
producten op de markt. Om die reden is het essentieel om de verschillende beschikbare formules te
vergelijken met behulp van gecertificeerde tools. Concreet volgt de consument deze twee stappen:
Eerst en vooral surft hij naar de CREG Scan om na te gaan of zijn contract bij de goedkopere of duurdere
tarieven op de markt hoort. Via deze eerste stap kan hij bepalen of het al dan niet interessant is om
van leverancier te veranderen.
Wil de consument inderdaad van leverancier veranderen? Dan nodigt de CREG hem uit om een
gecertificeerde online prijsvergelijker te gebruiken. Die tweede tool heeft als doel om de formule te
vinden die het best bij zijn verbruiksprofiel past, maar ook om effectief van leverancier te veranderen.
Op dit moment telt België maar één gecertificeerde prijsvergelijker, namelijk Energie-Vergelijker.be1.
Energie-Vergelijker.be: de enige energieprijsvergelijker erkend door de CREG
Energie-Vergelijker.be is marktleider op de Franstalige markt voor de vergelijking van energieprijzen
online. Sinds zijn oprichting in 2013 door de firma Wikipower konden meer dan 80.000
verbruikspunten van leverancier veranderen dankzij het platform. In oktober bedroeg de gemiddelde
besparing geregistreerd op Energie-Vergelijker.be 288 euro op de jaarlijkse gas- en
elektriciteitsfactuur. Bovendien biedt Energie-Vergelijker.be de consument gegarandeerd altijd de
beste tarieven én relevante, objectieve en kwaliteitsvolle informatie.

1De vergelijker kan worden geopend via drie verschillende domeinnamen, afhankelijk van de taal:

www.energie-vergelijker.be, www.comparateur-energie.be en www.energyprice.be.

Om zijn CREG-certificering te behouden, verbindt het platform zich ertoe:
•
•
•
•
•

Duidelijke informatie over de service te bieden;
De gebruiker een intuïtieve en gebruiksvriendelijke service te bieden;
Nauwkeurig te zijn en eerlijke, complete, correcte, relevante en bijgewerkte informatie aan te
leveren;
Verantwoord om te gaan met de informatie die van de gebruiker komt en de informatie die
aan hem
wordt overgemaakt.

Voor 2019 stelde Energie-Vergelijker.be zich het ambitieuze doel 95.000 gezinnen de mogelijkheid te
bieden om een vergelijking te maken. Dat is een stijging van 50% in vergelijking met vorig jaar.
Daarnaast gaat Energie-Vergelijker.be zijn groei voortzetten door zich internationaal verder te
ontwikkelen.
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Over Energie-Vergelijker.be/Wikipower:
Wikipower is het eerste samenwerkingsplatform om energieprijzen te vergelijken en te onderhandelen in
Franstalig België. Het is actief in de sectoren van energie, brandstoffen, duurzame technologieën, verzekeringen
en telecommunicatie. In 2013 lanceerde het platform het concept Energie-Vergelijker.be, een online vergelijker
van energieprijzen voor Belgische huishoudens. Dit frisse blaadje in het ondernemingslandschap werd in 2011
opgericht door 2 handelsingenieurs die net hun diploma van HEC-ULiège op zak hadden gestoken. Vandaag heeft
het een dertigtal VTE's in dienst. In de lente prijkte Wikipower in de top 10 van de Trends Gazellen in de categorie
'Kleine bedrijven' voor de provincie Luik.

