
Umicore onthult ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en wil tegen 2035 klimaatneutraal 
zijn 

 

Umicore organiseert vandaag om 14:00 CEST op virtuele wijze haar eerste evenement gewijd aan 
duurzaamheid. 

De duurzaamheidsstrategie van Umicore Let’s go for Zero bouwt voort op haar jarenlange 
leiderspositie op het vlak van materialen voor schone mobiliteit en recyclage. Deze strategie 
benadrukt Umicore’s engagement om haar technologische kennis, wetenschappelijke expertise en 
commerciële reikwijdte in te zetten om een marktleider te zijn op het vlak van duurzaamheid. 
Bovendien omvat ze ambitieuze doelstellingen met betrekking tot Umicore’s impact op het milieu en 
op de maatschappij. 

Umicore’s visie en bedrijfsdoelstelling, Materials for a better life, reikt veel verder dan het 
minimaliseren van de impact van haar eigen activiteiten op de omgeving. Umicore ontwikkelt 
producten en diensten die de overgang naar schonere mobiliteit en een circulaire economie mogelijk 
maken en creëert zo positieve en duurzame waarde voor de maatschappij. Op basis van een 
voortdurende dialoog en het contact met haar verschillende belanghebbenden heeft Umicore een 
duidelijk stappenplan uitgewerkt dat aan hun verwachtingen beantwoordt en de klimaatverandering 
aan een ambitieus tempo aanpakt. 

 

Netto nuluitstoot van broeikasgassen (GreenHouse Gasses, GHG) tegen 2035 

Umicore wil tegen 2035 klimaatneutraliteit bereiken voor de uitstoot van haar Scope 1- en Scope 2-
broeikasgassen. Als ambitieuze tussentijdse mijlpalen wil ze tegen 2025 de uitstoot van 
broeikasgassen met 20% verminderen en tegen 2030 met 50%1. Die ambitieuze doelstelling legt de 
lat hoog voor de sector en benadrukt de voortrekkersrol die Umicore speelt op het vlak van 
duurzaamheid. Umicore zal dat doel voornamelijk bereiken door procesinnovatie, de overschakeling 
op hernieuwbare elektriciteit, strategische samenwerkingen op belangrijke technologische 
ontwikkelingen en het verder verbeteren van de energie-efficiëntie. Bovendien belooft Umicore dat 
haar toekomstige groei, zowel organisch als door M&A, volledig klimaatneutraal zal zijn. 

 
Impact op het milieu minimaliseren 

Umicore streeft niet alleen naar een broeikasgasuitstoot van nul tegen 2035, maar zal ook alle 
emissies verder blijven minimaliseren door voort te bouwen op de aanzienlijke 
emissieverminderingen die tijdens de looptijd van de Horizon 2020-strategie (van 2015 tot 2020) 
werden bereikt. Bovendien verbindt Umicore zich ertoe de uitstoot van diffuse emissies van metalen 
tegen 2025 met 25% te verminderen ten opzichte van 2020.  

 
Zero harm, nul schade 

Umicore zal een aantrekkelijke werkomgeving blijven aanmoedigen en richt zich daarbij op het 
welzijn van al haar medewerkers wereldwijd. Een wereldwijde zorgzame veiligheidscultuur oprichten 
en bevorderen is de beste manier om de gezondheid en de veiligheid voor alle medewerkers te 
garanderen. Er zullen verdere inspanningen worden geleverd om beroepsgebonden 



gezondheidsrisico’s tegen te gaan, met als doel een koploper te zijn binnen de sector door vrijwillige, 
wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor potentieel gevaarlijke blootstelling aan metalen 
vast te leggen die strenger zijn dan de bestaande wettelijke voorschriften, indien toepasselijk.  

Umicore blijft zich inzetten voor duurzaam en ethisch gewonnen materialen. Als pionier met een 
lange staat van dienst inzake de bescherming van de mensenrechten in haar bevoorradingsketen, 
zal Umicore verder bouwen op haar aanpak en zorgvuldig blijven toezien op de bevoorrading van 
kritieke grondstoffen. 

 

Zero inequality, geen ongelijkheid 

Umicore is ervan overtuigd dat diversiteit van ideeën tot meer innovatie leidt, wat haar bedrijfs- en 
duurzaamheidsstrategie uiteindelijk ten goede komt. De Groep wil diversiteit en inclusie verder 
bevorderen door meer personen met verschillende culturele achtergronden en een groter aantal 
vrouwen in het management te benoemen, zo spoedig mogelijk gendergelijkheid te bereiken en 35% 
vrouwen in het management te hebben tegen 2030. 

 
“Best in class” governance 

Een optimaal bestuur zal de ambities van Umicore op het vlak van duurzame ontwikkeling verder 
ondersteunen. Het bedrijf zal daarvoor een beroep kunnen doen op een gespecialiseerd, 
transversaal ESG-comité dat als intern adviesorgaan zal optreden en dat bijeengeroepen wordt door 
de directieraad. Vanaf de volgende rapportagecyclus zal Umicore meer informatie verschaffen over 
de invloed van haar activiteiten op het milieu en is ze van plan om klimaatgerelateerde risico’s en 
opportuniteiten in haar strategische processen te integreren. Daarnaast verbindt Umicore zich ertoe 
om in 2022 ambities en doelstellingen te formuleren inzake watergebruik en vermindering van Scope 
3 emissies.  

Binnen Umicore’s duurzaamheidsstrategie zal een optimaal bestuur er ook toe leiden dat de KPI’s 
rond duurzaamheid in de variabele verloning van het management worden geïntegreerd. 

Umicore steunt de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en zal de SBTi-
validatie van zijn nuluitstoot van broeikasgassen voortzetten. 

 

Marc Grynberg, CEO: "Trots stel ik vandaag onze nieuwe duurzaamheidsstrategie en -ambities voor. 
Umicore is een pionier op het vlak van duurzaamheid en met onze nieuwe strategie zullen we 
nieuwe maatstaven blijven stellen in onze sector. Ons engagement voor duurzaamheid gaat veel 
verder dan het minimaliseren van de impact van onze industriële activiteiten op het milieu. We zullen 
onze unieke capaciteiten blijven aanwenden om oplossingen aan te reiken voor maatschappelijke 
uitdagingen wereldwijd, zoals de behoefte aan schonere mobiliteit en een circulaire economie. De 
raad van toezicht, de directieraad en alle medewerkers zijn vastbesloten om de missie van Umicore 
te vervullen: Materialen voor een beter leven". 

 



De presentatie van vandaag vindt plaats om 14.00 CEST en wordt geleid door Marc Grynberg, CEO 
van Umicore samen met An Steegen, CTO, Géraldine Nolens, Executive Vice-President en Natalia 
Agüeros-Macario, ESG Communications Director. Tijdens de presentatie zal het team dieper ingaan 
op Umicore’s ambitieuze evolutie naar o.a. nuluitstoot. Bekijk onze presentatie om meer te weten te 
komen over onze ambities en doelstellingen. 

Na de presentatie zal er een Q&A georganiseerd worden waarbij de deelnemers via chat vragen 
kunnen stellen. 

Om de presentatie van Umicore te bekijken, ga naar: http://umicore.com/lets-go-for-zero 

 

Voor meer informatie 

Investeerdersrelaties 

Saskia Dheedene +32 2 227 72 21                                  saskia.dheedene@umicore.com 

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com 

Mediarelaties 

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47                                marjolein.scheers@umicore.com 

 

Over Umicore 

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. 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 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,2 
miljard (omzet van € 20,7 miljard) en heeft 10.800 mensen in dienst. 

 

 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=T-M48DNZPOKyAvpxCdrzXdDAnjuDPWSWbrRvA-tg3By1NRbBzuGhzjrDbex_DuNxP8nLGflOX-hDPQnZ_wD5tvAhKNdsoCkPGHaSziXACNwahMc1hSuf0aod_Dt5_Jkl7b02eJPfcEY11H2ddR6yHA==
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ed87mSQcE_KVvHic8VJN3ya1LUjg7eMOUQ4TXkoagBNRCTNIX7NZ2YOeCHLbXTCOsq5w_AUXsgbGolxN6ev4yGAETiPa883c1I7kzvNfdklYyTL7iGG4lpG2nt5uYksu
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ojfhZG3mshChuNdKpilSsOHk4BjbClMi36lE4rBLq06PfLnbpHFWKESoUAx3q8ctKxN0Hs4JlnPzPJFbFlgInvrnrHOG1Ji5xK2JJnqjM4xtsXmGUXLWTu5SEjWQar-I
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=QJfK_nBd_4KIaa-_T8CwjKYe7AL_ex8gtwPrff4Ap6jxXnhOBJOTVNK9J_bJ3smEfIsC7fN0MwfdeKI4VU7zqhsQHqolGIs1PiYDUuVsJfiTPIgFlHzB2xEHQsZqkZZH


1In vergelijking met het niveau van 2019 van 792.000 ton CO2 voor scope 1 en 2 samen 

 


