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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 en efficiëntie: Umicore heeft een van de meest geavanceerde 

fabrieken voor de recyclage van edele metalen ter wereld. In het geheel van onze 
activiteiten recupereren zij meer dan twintig verschillende edele metalen en non-
ferrometalen uit industrieel afval, elektronisch schroot, batterijen, auto- en industriele 
katalysatoren, brandstofcellen en nog meer. De gerecycleerde materialen worden 
omgezet in zuivere metalen of nieuwe producten;

•  schone lucht: Umicore levert autokatalysatoren voor de reiniging van de uitlaatgassen 
van verbrandingsmotoren van personenwagens en zware bedrijfsvoertuigen van alle 
brandstoftypes, naast materialen voor herlaadbare batterijen en autokatalysatoren 
voor hybride, plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen. De groep maakt ook 
katalysatoren voor voertuigen met brandstofcellen en voor statische of industriële 
toepassingen. 

Horizon 2020
Umicore’s “Horizon 2020” strategic plan adopts a conscious view of the group’s 
presence in the overall value chain. The group strives to leverage its sustainability 
expertise both up the value chain (supply) as well as down the value chain (products and 
services). From a supply perspective Umicore seeks to provide environmental and ethical 
sourcing benefits for comparatively scarce raw materials in order to foster sustainable 
success and growth. Umicore develops products and services that create sustainable 
value for its customers and society and increase resource security. The group aims to 
drive an even more efficient use of metals, energy and other substances in its operations. 
To this end it will pursue selective eco-efficiency initiatives in business units and sites 
where these can generate compelling value. Umicore seeks to be a safe, healthy and 
engaging workplace with zero lost time accidents. In terms of occupational health the 
group aims to further reduce employee exposure to specific metals. Umicore also wants 
to make progress on specific strategically important themes of talent management, 
diversity and employability.

 
Umicore has fully monitored and reported on emissions since 1999 and included 
reduction targets in the strategic approach starting in 2010. Umicore delivered emissions 
reductions beyond their targets then, and today is committed to continuous 
improvement of environmental performance as it continue to grow through 2020.  
For more, see annualreport.umicore.com 

Aanvullende informatie 
www.umicore.com/en/about/about-umicore/sustainability/

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

CDP Climate Change D

Klimaatverandering, bevolkingsgroei, zakelijke ethiek, 
duurzame stadsontwikkeling en schaarste aan natuurlijke 
hulpbronnen: de uitdagingen van vandaag en morgen vereisen 
universele internationale acties. LafargeHolcim maakt in 
zijn duurzaamheidsaanpak gebruik van zijn wereldwijde 
aanwezigheid om met oplossingen te komen die tegemoetkomen 
aan deze sociale en ecologische uitdagingen evenals de 
uitdagingen voor belanghebbenden, met één duidelijk doel: 
gedeelde waarde creëren voor de maatschappij.

In 2019 heeft LafargeHolcim in de uitvoering van zijn Strategie 
2022 – ‘Building for Growth’ een uitstekende vooruitgang 
geboekt. In de context van haar groeistrategie meent de groep 
dat duurzaamheid een geweldige opportuniteit op zich is. Dankzij 
de innovatieve producten en oplossingen van LafargeHolcim 
kunnen klanten in heel de wereld hun impact op het milieu 
verminderen en sneller en efficiënter bouwen.

De Strategie 2022 van de groep focust op bouwen voor groei, 
en duurzaamheid is een kernelement daarvan. LafargeHolcim wil 
door zijn sector en door de maatschappij worden erkend als een 
voorloper in duurzame bouwoplossingen en -innovatie, en door 
onze belanghebbenden als een verantwoordelijke en ethische 
onderneming.

LafargeHolcim wil zijn steentje bijdragen in zijn volledige 
waardeketen. De visie van de groep voor de bebouwde 
omgeving voor 2050 steunt op vier strategische factoren:  
Klimaat en Energie, Circulaire Economie, Milieu en 
Gemeenschap. Centraal in alle activiteiten van de groep voor 
deze vier factoren is innovatie. LafargeHolcim gaat innovatieve 
producten en oplossingen voor een bebouwde omgeving blijven 
ontwikkelen die aan deze criteria beantwoorden en zo voldoen 
aan een steeds grotere vraag van de markt naar duurzame 
oplossingen.

Externe verbintenissen & erkenning
Met zijn geïntegreerde aanpak voor duurzame ontwikkeling tracht 
LafargeHolcim de UNGC principes in acht te nemen. De groep is 
in 2019 opnieuw opgenomen in de FTSE4Good Index.

 

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change A-

CDP Water B

Aanvullende informatie 
www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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