
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Khalid Zian Schepen van Milieu en Energie van de Stad Brussel 

 

Laatste rechte lijn voor 28 februari, 
de Brusselaars  hebben nog 2 dagen om zich aan de energie 

groepsaankoop in te schrijven! 
 

 
In een moeilijke context voor een groot deel van de Belgische bevolking die getroffen is door de 
energiearmoede en die moeilijkheden heeft om hun gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen, 
wil de Stad Brussel de Brusselaars sterk aanmoedigen om mee te doen aan de  groepsaankoop 
energie dat ze organiseert in samenwerking met het platform voor energie advies Wikipower. 
 
Het gaat om een groepsaankoop aardgas en 100% groen stroom gelanceerd  afgelopen 15 januari. 
Sinds de opening van de inschrijvingen hebben meer dan 2600 Brusselaars beslist om zich in deze 
operatie te storten zodat ze meer dan 225€ kunnen besparen op hun jaarlijkse energierekening. 
De inschrijvingen zijn tot 28 februari open. Hoe meer deelnemers hoe voordeliger de verkregen 
prijzen zullen  zijn! 
 
  
“het doel van de groepsaankoop is drievoudig: de koopkracht van de Brusselse burgers te 
verbeteren, de verbruikers voor te lichten over hun rechten in een geliberaliseerde energiemarkt en 
sensibiliseren voor energiebesparingen.” Zegt Khalid Zian, de Schepen van Milieu en Energie van de 
Stad Brussel achter dit initiatief. 
 
De laatste informatiesessie wordt in de buurthuis Espace S Laken gehouden om de Brusselaars te 
ontmoeten en om op alle hun vragen te antwoorden. 
De Stad biedt ook de mogelijkheid aan om aan een bewustmakingsworkshop mee te doen over hoe 
ons milieueffect te beperken dankzij energiebesparing geanimeerd door de vzw “21 solutions” en 
Ecosons”.  
 
Ook al richt zich de groepsaankoop in prioriteit tot de inwoners van de Stad Brussel, zijn de 
inschrijvingen open aan alle de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle de 
deelnemers zullen kunnen genieten van de verkregen prijzen.   
 
“Als lokaal niveau hebben de gemeenten een essentiële bewustmakings- en voorlichtingsrol. De 
organisatie van een groepsaankoop is een manier om de vaak verward verbruikers te helpen in een 
complex energiemarkt met een groot aantal verschillende formules. Het gaat ook om de koopkracht 
van de Brusselse burger duurzaam te verbeteren”, voegde   Khalid Zian hieraan toe. 
 

http://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/de+laatste+rechte+lijn
http://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/gas-+en+elektriciteitsrekeningen
http://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/bewustmakingsworkshop
http://context.reverso.net/traduction/neerlandais-francais/Hij+voegde+hieraan+toe


 
De schepen concludeert door de Brusselaars op te roepen tot voorzichtigheid : “Ik wil ook de 
Brusselaar waarschuwen: een deelnemer aan de energiemarkt doet zich voor als de Stad Brussel, 
contacteert de inwoners telefonisch en stelt hen voor meteen een energiecontract te tekenen bij de 
leverancier die de groepsaankoop zou hebben gewonnen. Het gaat om een usurpator! De Stad 
Brussel en Wikipower werven geen klanten via de telefoon en doet geen deur-tot-deur. Bovendien 
zijn de inschrijvingen nog open tot 28 februari, er is bijgevolg tot nu toe geen aangewezen 
leverancier. Een gepersonaliseerd aanbod zal aan elke ingeschreven persoon voorgesteld worden  
vanaf 5 maart 2018.”  
 
 
 
 
De bewustmakingsworkshop geanimeerd door “21 solutions”: 
 

• Dinsdag 27/02 op 18u, Buurthuis Espace S Laken, Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 
Brussel 

 
De  informatiesessie: 

 
• Dinsdag 27/02 op 19u, Buurthuis Espace S Laken, Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 

Brussel 

 
 
In praktijk: 
 
De inschrijvingen zijn open tot 28 februari 2018 
het inschrijvingsformulier en alle info’s  zijn beschikbaar op info@energie.brussel.be 
Een papier formulier kan ook aangevraagd worden op het nummer 02 319 64 99 of bij de 
Milieuraadgeving cel van de Stad Brussel 
Eikstraat 8 – 1000 Brussel 
milieuraadgeving@brucity.be / 02 279 33 10 
 

 
26 februari 2018 

Perscontact: 
Dhoha SMIDA, 02 279 48 15 / 0473 64 59 88, Cabinet van de Schepen Khalid Zian. 
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