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STRATEGIE
2012-2018

Wie is

FEBEM ?
FEBEM is een bedrijfsfederatie voor en door privaatrechtelijke
bedrijven die een meerwaarde geven aan afvalstoffen. We
helpen milieubedrijven bij hun dagelijkse werking, hun markt te
verruimen en hun kennis te verbreden/verdiepen. Onze sector
professionaliseren en aantrekkelijk maken is een sleutelfactor
van groei voor allen. Wij zijn een volwaardige onafhankelijke
industriële sector waarvan FEBEM de spreekbuis is. Tegen 2020
willen we het volledige beleid inzake Afvalbeheer en
aanverwanten mee bepalen (belangen verdediging).
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Vijf Thema’s
[MET CONCRETE RESULTAATSVERBINTENISSEN]

Van deze missie vertrekken we om de strategische werking van de federatie de komende
jaren te structureren. Op basis van deze missie gaan we 5 strategische thema’s vastleggen
waarrond de federatie prioritair zal werken.

THEMA 1
FEBEM wil een gelijk speelveld creëren voor de privaatrechtelijke bedrijven: onderling, met de publieke
sector en met het buitenland

THEMA 2
FEBEM wil onze sector de transformator laten zijn van afval in nieuwe
grondstoffen en brandstoffen/energie voor de industrie in Europa. Onze
sector is een oplossing voor het CO2-probleem. Begrippen zoals het sluiten
van kringlopen, urban mining en materialenbeheer staan centraal in onze
werking

THEMA 3
FEBEM wil veilig werken in de sector centraal plaatsen.

THEMA 4
FEBEM wil de grondreiniging in België verder laten ontwikkelen. Dit is een
speciaal aandachtspunt gezien de grote druk op nieuwe ruimte

THEMA 5
FEBEM wenst een beleid dat voldoende steun geeft voor de productie van groene energie uit
biomassa-afval

Deze thema’s zullen ook terugkomen in de jaarlijkse prioriteiten die de federatie voor
zich oplegt en de jaarlijkse prioriteiten die sommige werkgroepen bepalen. Op die
manier werkt de federatie geconcentreerd rond enkele belangrijke thema’s. Ook haar
communicatie, haar lobbywerk en andere dienstverleningen zullen rond die thema’s
verder worden uitgebouwd.
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Daarom is het belangrijk om deze thema’s om te zetten in concrete
resultaatsverbintenissen. Per thema sommen we er één op.

Thema1

F

EBEM wil een gelijk speelveld creëren voor de privaatrechtelijke bedrijven: onderling, met
de publieke sector en met het buitenland

Concreet: FEBEM wenst dat tegen 2018 bedrijven die actief zijn in het beheer van
bedrijfsafval hiervoor een juridische structuur aannemen die privaatrechtelijk is.

Thema 2
FEBEM wil onze sector de leverancier laten
worden van nieuwe grondstoffen en
brandstoffen/energie voor de industrie

Concreet: de hoeveelheden vermarkte,
gerecycleerde afvalstoffen stijgen met 10%
tegen 2018. Hiervoor gaan we meedenken met
andere sectoren voor het vervangen van primaire
grondstoffen door secundaire.

Thema 3
FEBEM wil veilig werken in de sector centraal plaatsen .De preventie van branden is een
bijzonder aandachtspunt.

Concreet: FEBEM wenst tegen 2018 een daling van het aantal ernstige ongevallen in de
sector met 25% tegenover 2005 (FREQUENTIEGRAAD)

Thema 4
FEBEM wil de grondreiniging in België verder laten ontwikkelen. Dit is een speciaal
aandachtspunt gezien de grote druk op nieuwe ruimte.

Concreet: FEBEM wenst een 50%-VERHOGING van het aantal gereinigde tonnen in België
tegen 2018 (tegenover 2008) door o.a. uitbreiding met veegvuil, rioolslib, rioolkolkenslib
en sorteerzeefzand en uiteraard ook nog het verhogen van het tonnage gronden.

Thema 5
FEBEM wenst een beleid dat voldoende steun geeft voor de productie van groene energie uit
biomassa-afval

Concreet: FEBEM wenst op korte termijn een leefbaar investeringsklimaat voor de
energieproductie uit biomassa-afval en tegen 2018 een verdubbeling van energie
geproduceerd uit biomassa-afval in België (tegenover 2008)
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Alles bij elkaar genomen moet de federatie hiermee de belangrijkste uitdagingen kunnen
aangaan. Uitdagingen op het vlak van markt en klanten, producten en processen,
mensen en partners, en financiën.
Deze uitdagingen zijn:

1.

onze leden moeten FEBEM zien als een partner, niet als een
externe
2. de federatie is de vertegenwoordiger en spreekbuis van de
sector
3. onze bestuurders en voorzitters van werkgroepen moeten binnen
FEBEM op sectorniveau denken
4. FEBEM moet als betrouwbare partner gezien worden door de
buitenwereld
5. FEBEM moet verder netwerken ontwikkelen om binnen de
milieusector en binnen de Belgische industrie verder te wegen
6. FEBEM moet zich blijven ontwikkelen op het vlak van kennis- en
expertisecentrum voor de sector (op milieu-, sociaal, economisch,
veiligheids- en fiscaal vlak)
7. FEBEM zal betalende diensten blijven ontwikkelen voor de leden
zoals vertalingen, verspreiden berichten, organiseren
opleidingen, organiseren kennis- en netwerkmomenten
8. FEBEM – secretariaat probeert secretariaatsfuncties (betalend)
waar te nemen bij federaties met dezelfde doelstelling en inhoud
op landelijk of Europees niveau
9. FEBEM probeert studies voor overheden en anderen uit te voeren
(betalend) wanneer relevant voor de federatie en haar leden
10. FEBEM zal advies geven bij elke beslissing inzake afvalbeheer
(gewestelijk, federaal)
11. FEBEM moet via de Europese federaties binnen Europa wegen op
het beleid
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