09.00

Onthaal
Met koffie


Voormiddagsessie in Zaal Lippens

09.30

Inleiding, door Theo Rombouts, voorzitter FRDO

09.45

Presentatie 1, resource efficiency in een kader van duurzame ontwikkeling
Door: Friedrich Hinterberger (SERI)
Friedrich Hinterberger zal een algemene inleiding geven bij het thema van hulpbronnenefficiëntie.
Wat weten we over de huidige beschikbaarheid of bereikbaarheid van grondstoffen? Welke
conflicten doen zich voor (tussen verschillende machtsblokken, tussen verschillende
toepassingen)? Welke sociale uitdaging stelt deze transitie? Welk beleidskader bestaat er al voor
de omgang met resource efficiency? Hebben de bestaande initiatieven rond materialen geleid tot
een ontkoppeling, absoluut-relatief? Kunnen op basis van deze gegevens algemene vaststellingen
bepaald worden?

10.25

Reactieronde




10.45

Vertegenwoordigers van de verschillende ledengroepen in de FRDO geven een korte reactie:
Bernard Noël (ACLVB), Kristof Debrabandere (Bond Beter Leefmilieu), Brigitte Gloire (Oxfam
Solidariteit), Birgit Fremault (VBO)
Reacties uit het publiek en een repliek door de spreker.

Koffiepauze

Koffiepauze in zaal Naster


11.15

Presentatie 2, een blik vooruit naar 2050
Door: Peter Paul van de Wijs (WBCSD)
Hoe kunnen we de uitdaging van de komende grondstoffenschaarste omzetten in een wervend
perspectief voor 2050? Op basis van wat gekend is over huidige voorraden en over nodige
wijzigingen in patronen om tot een duurzame toestand te komen kan een beeld gegeven worden
van de ‘road-map’ tot 2050. Welke wissels moeten we op korte termijn omzetten, en in welke
omstandigheden, om de transitie op langere termijn mogelijk te maken? Welke visie is te vinden in
het document ‘Vision 2050’ van de WBCSD?

11.50

Repliek
Door: James Howard (ITUC)

12.05

Reactieronde
Reacties uit het publiek en een repliek door de spreker

12.30

Middagpauze

Broodjeslunch in zaal Naster


13.30

Werkgroep 1, de sector van de bouw, uitdagingen en goede praktijken
voorzitter: Bernard Jans (ACV)




David Lanove (Confederatie Bouw): Welke vernieuwende initiatieven bestaan er al in België op
het vlak van resource efficiency in de bouw?
Marie Cors (IEW): Wat is volgens de milieubeweging de uitdaging op dit vlak?
Ilse Dries (DuWoBo): Contouren van een bouwsector van de toekomst die voluit kiest voor
resource efficiency.


Werkgroep 1 in Zaal A. De Greef

Werkgroep 2, governance voor resource efficiency
voorzitter: Dries Lesage (UGent)




Anne Panneels (ETUC): Welke rol hebben bedrijven, overheid, werknemers, middenveld en
burgers daarin te spelen, en welke instrumenten kunnen we inzetten?
Ariadna Janariz Rodrigo (Friends of the Earth Europe): Hoe kunnen we de Noord-Zuid-dimensie in
beeld brengen in onze meetinstrumenten en vormen van (mondiale) governance?
John Wante (OVAM): Enkele trends en ervaringen bij de overheid in het aanmoedigen van
systeeminnovatie voor een duurzaam materialenbeheer.


14.30

Werkgroep 2 in Zaal Lippens

Werkgroep 3, ontkoppeling, nieuwe materialen en hergebruik bestaande materialen
voorzitter: Patrick Van den Bossche (Agoria)




Sven Mollet (Shanks Waste Solutions): Van waste management naar materials management.
Karel Van Acker (Leuven Materials Research Centre): Wat zijn de perspectieven voor ontwikkeling
van nieuwe materialen?
Stéphane Arditi (EEB): Hoe kan eco-design van producten bijdragen tot het sluiten van
kringlopen?


Werkgroep 3 in Zaal A. De Greef

Werkgroep 4, socio-economische modellen voor resource efficiency
voorzitter: Michel Genet (Greenpeace)




Michael Elkin (ILO): Vernieuwende concepten voor ontkoppeling en de sociale dimensie van de
transitie naar meer resource efficiency.
Catella Willi (OIVO): Consumenteninformatie gericht op resource efficiency.
Erik De Bisschop (Desso): Nieuwe bedrijfsmodellen voor ontkoppeling en dematerialisatie.


15.30

Koffiepauze

Werkgroep 4 in zaal Lippens
Koffiepauze in zaal Naster



16.00


Presentatie 3, het Resource Efficiency Flagship Initiative van de EU

Slotsessie in Zaal Lippens

Door: Janez Potočnik (Europees commissaris)
De EU bereidt op dit moment volop het 'Resource Efficiency Flagship' voor, een van de onderdelen
van de EU2020-strategie. De commissaris zal hierover meer toelichting geven, en daarbij ook
uitleggen wat dit veronderstelt van de lidstaten en hoe het kadert in Rio+20.
16.20

Slotpanel met vertegenwoordigers van de ledengroepen in de FRDO





Daniel Van Daele (ABVV)
Isabelle Callens (VBO)
Bogdan Vanden Berghe (11.11.11)
Hans Bruyninckx (Bond Beter Leefmilieu)

moderator: Eddy Caekelberghs
17.15

Slotwoord door minister Paul Magnette
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