
Umicore krijgt SBTi-validatie voor haar 2030 doelstellingen inzake 
broeikasgasemissiereducie 

Umicore kondigt aan dat het Science Based Target initiatief (SBTi) de tussentijdse 
broeikasgasreductiedoelstellingen van de groep voor 2030 heeft gevalideerd als 
wetenschappelijk onderbouwd en in lijn met de Overeenkomst van Parijs van de Verenigde 
Naties om de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw te beperken tot 1,5 of ruim onder de 2 
graden Celsius. 

De SBTi valideerde de middellangetermijndoelstellingen van Umicore voor 2030 om haar Scope 
1- en Scope 2-emissies van broeikasgassen met 50% te verminderen ten opzichte van het 
basisscenario van 2019, en de doelstelling om haar Scope 3-uitstoot met 42% te verminderen per 
ton aangekochte materialen. Scope 1 verwijst naar de directe emissies van de activiteiten van 
Umicore in haar vestigingen wereldwijd en Scope 2 verwijst naar de aankoop van energie, in het 
geval van Umicore voornamelijk elektriciteit. Scope 3 heeft betrekking op emissies die in de hele 
waardeketen worden gegenereerd. 

De broeikasgasdoelstellingen van Umicore op korte termijn zijn vervat in de ambitieuze en 
transformationele groeistrategie 2030 RISE van de Groep en maken deel uit van de 
langetermijnverbintenis in Let's go for Zero om in 2035 een netto nuluitstoot te bereiken.  

"We zijn trots op de onafhankelijke bevestiging van de SBTI dat onze broeikasgasdoelstellingen 
op de middellange termijn wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dit onderstreept voor ons de 
relevantie van onze verbonden duurzaamheids- en groeistrategie om de ingrijpende gevolgen 
van klimaatverandering te helpen beperken. Het behalen van onze ambitieuze doelstellingen om 
onze emissies te halveren en tegelijkertijd de activiteit tegen 2030 sterk te verhogen, is niet 
eenvoudig, maar deze erkenning geeft verdere impuls aan onze innovatie, ons 
concurrentievoordeel en onze betrouwbaarheid tegenover onze klanten en andere 
belanghebbenden in onze missie om de waardeketen van batterijen koolstofvrij te maken en zo 
tot echte schone mobiliteit te komen,” aldus Mathias Miedreich, CEO van Umicore. 

"Er is geen tijd te verliezen in de strijd tegen klimaatverandering. Umicore is een voorloper en 
kampioen in duurzaamheid en deze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen zullen ons er 
nog meer aanzetten om de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren en onze 
positieve bijdrage aan de maatschappij te maximaliseren," zei Géraldine Nolens, Executive VP, 
ESG en Chief Legal Counsel. 

De SBTi, een samenwerkingsverband tussen CDP, het World Resources Institute (WRI), het 
WWF en het Global Compact van de VN, biedt robuuste methoden en richtlijnen voor bedrijven 
om wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen. Doelstellingen zijn wetenschappelijk onderbouwd wanneer ze in overeenstemming 
zijn met wat de recentste klimaatwetenschap noodzakelijk acht om de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs te halen.   
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Umicore profiel 
Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op 
toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een 
verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & 
Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende 
marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe 
technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O 
inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De 
allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de 
ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in 
overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. 

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot 
O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar 
internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste jaarhelft van 2022 
inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 13,8 miljard) en heeft 11.350 
mensen in dienst. 
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