
De belangrijkste bijdrage van Umicore tot een 

duurzamere wereld is gebaseerd op de producten 

en diensten die zij levert aan zijn wereldwijde 

klantenbasis. De gebieden waar het de meest 

sprekende bijdragen kan leveren zijn: 

• Grondstoffenschaarste: in de wereld van vandaag 

 is er meer vraag naar metalen, maar deze worden 

 steeds schaarser. De recyclagecapaciteiten van 

 Umicore recupereren meer dan 20 elementen,

 waaronder edele en andere metalen. 

•   Zuivere lucht: wereldwijde inspanningen voor  

strengere emissienormen bieden wereldwijde

groeikansen in autokatalysatoren, zowel voor 

lichte als zware voertuigen. 

•  Elektrifi catie van voertuigen: de groeiende markt 

 voor lithium-ionbatterijen stimuleert de vraag    

 naar oplaadbare kathodematerialen voor batterijen

 van de groep.

Horizon 2020 

Horizon 2020 staat voor een bewuste kijk op de 

aanwezigheid van Umicore in de totale waardeketen. 

De groep streeft ernaar om gebruik te maken van 

zijn expertise op het vlak van duurzaamheid, zowel 

hoger in de waardeketen (bevoorrading) als lager 

in de waardeketen (producten en diensten). Vanuit 

bevoorradingsperspectief streeft Umicore ernaar 

om een groter concurrentievoordeel te creëren door 

zijn ethische aankoopbenadering en zijn aanbod 

van activiteiten met gesloten kringloop te promoten. 

Op het vlak van duurzame producten en diensten 

streeft Umicore ernaar verdere concurrentievoordelen 

te genereren door de ontwikkeling van producten 

met specifi eke duurzaamheidsvoordelen, zoals de 

vermindering van schadelijke stoffen of de verbetering 

van de materiaal- of energie-effi ciëntie. 

De groep streeft naar een nóg effi ciënter gebruik van 

metalen, energie en andere stoffen in zijn activiteiten. 

Daartoe zal de groep gerichte initiatieven op het vlak 

van milieu-effi ciëntie ontplooien in de verschillende 

bedrijfseenheden en sites waar deze tot sterke 

prestaties kunnen leiden. 

Een goede werkplek is een veilige, gezonde en 

aantrekkelijke werkplek. Umicore streeft ernaar een 

werkplek te zijn met nul ongevallen met werkverlet. 

Op het vlak van gezondheid op het werk streeft de 

groep ernaar om de blootstelling van werknemers 

aan specifi eke metalen verder te verminderen. 

Umicore wil ook vooruitgang boeken op specifi eke 

strategische thema’s zoals talentenbeheer, diversiteit 

en inzetbaarheid. 

Aanvullende informatie

www.umicore.com/en/about/about-umicore/

sustainability/
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Het Corporate Social Responsibility Charter van 

Imerys ondersteunt de langetermijnstrategie van de 

groep. De verbintenissen op het gebied van veiligheid 

en gezondheid, de vermindering van de impact op het 

milieu, de menselijke hulpbronnen, de relaties met de 

gemeenschappen en deugdelijk bestuur en de ethiek 

spelen een essentiële rol bij het veiligstellen van de 

toekomst van de groep. Om deze verbintenissen na 

te komen, moet elke medewerker van de groep deze 

ondersteunen door zijn daden.

In 2017 heeft de groep Imerys een nieuwe MVO-

stuurgroep in het leven geroepen die tot taak heeft 

de MVO-ambities van de groep vast te stellen, de 

MVO-programma van de groep te valideren en 

de implementatie van de groepsdoelstellingen te 

begeleiden en te bewaken. In 2017 heeft Imerys 

ook besloten om een nieuw strategisch MVO-

plan te ontwikkelen dat vanaf begin 2018 op een 

meer iteratieve manier van start gaat. De volledige 

doelstellingen en voorlopige resultaten van het 

nieuwe MVO-programma van de groep zullen worden 

gerapporteerd in het registratiedocument voor 2018.

Lidmaatschap, verplichtingen en beoordelingen

lmerys is in 2016 lid geworden van het Global 

Compact van de Verenigde Naties, ondersteunt 

de ambities van 17 door de Verenigde Naties 

aangenomen doelstellingen voor duurzame

ontwikkeling en toetste het beleid en de praktijken 

binnen haar activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan 

deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

De indexen en beoordelingen door ratingbureaus met 

betrekking tot de ESG-prestaties van de groep die 

zijn opgenomen in de defi nitie van materiële MVO-

prioriteiten zijn:

Indices/Beoordeling Waardering 2017

CDP Climate Change B

FTSE4Good Index Absolute Score (0-5) = 3,3

Relatief t.ov. de sectorgroep (1-100) = 58

MSCI ESG Leaders Indexes AAA

Naast het bovenstaande worden de ESG-praktijken 

van Imerys ook beoordeeld door: Ethibel Sustainability 

Index Excellence Europe, Vigeo Europe 120, STOXX® 

Global ESG Leaders Index, Oekom, Ecovadis en 

Sedex Advance assessments.

Aanvullende informatie

“Sustainable development” op www.imerys.com
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