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Le développement des questions et interpellations commence à 16.41 heures. La réunion est présidée par 
Mme Muriel Gerkens.
De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 16.41 uur. De vergadering wordt voorgezeten 
door mevrouw Muriel Gerkens.

Ingevolge een technisch mankement ontbreekt de digitale geluidsopname. Voor de vraag nr. 11688 van 
mevrouw Sofie Staelraeve en het antwoord van de minister steunt het verslag uitzonderlijk op de teksten die 
de sprekers hebben overhandigd. Om diezelfde reden ontbreekt ook de repliek van mevrouw Staelraeve.

À la suite d'un incident technique, l'enregistrement digital fait défaut. Pour la question n° 11688 de Mme 
Sofie Staelraeve et la réponse de la ministre, le compte rendu se base sur les textes remis par les 
intervenants. Pour cette même raison, la réplique de Mme Staelraeve n'est pas reprise dans le compte 
rendu.

01 Vraag van mevrouw Sofie Staelraeve aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen 
en Grote Steden over "de werkgroep rond het sociaal energiebeleid" (nr. 11688)
01 Question de Mme Sofie Staelraeve à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des 
Grandes villes sur "le groupe de travail chargé de la politique énergétique sociale" (n° 11688)

01.01  Sofie Staelraeve (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, zowel in uw beleidsnota 
als in de beleidsnota van de minister voor Klimaat en Energie zijn verschillende sociale energiemaatregelen 
opgenomen. Om een efficiënt energiebeleid te voeren zijn de coördinatie en de afstemming op elkaar van 
deze maatregelen absoluut noodzakelijk. Bovendien moet vermeden worden dat federale maatregelen en 
maatregelen op gewestelijk niveau elkaar overlappen. Op regeringsniveau is deze problematiek reeds 
aangekaart. De regering besliste tot de oprichting van een werkgroep die de sociale energiemaatregelen zou 
analyseren en bespreken. 

Graag een antwoord op volgende vragen: 

1. Is de werkgroep na een eerste vergadering op 3 oktober 2008 ondertussen opnieuw samengekomen? Zo 
ja, wanneer? 

2. Wat is de timing voor de toekomstige vergaderingen van de werkgroep? 

3. Wie maakt deel uit van deze werkgroep? 

4. Welke concrete stappen zullen gezet worden op basis van de werkzaamheden van de werkgroep? 

Ik dank u voor uw antwoord. 

01.02 Minister Marie Arena: Mevrouw de voorzitter, op antwoord op haar vraag kan ik het geachte lid het 



volgende antwoorden.

In uitvoering van de beslissing van 5 september 2008 is er reeds een bijeenkomst geweest van de 
werkgroep die is samengeroepen op initiatief van de premier en de minister bevoegd voor Energie op 
3 oktober 2008.

Voor meer details verwijs ik graag naar het antwoord dat mijn collega, minister Magnette, heeft gegeven op 
vraag nr. 10345 door uzelf gesteld. Het is tenslotte hij die de bevoegdheid heeft over deze materie.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.48 uur.
La réunion publique de commission est levée à 16.48 heures.
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