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Umicore en IndustriALL verlengen raamakkoord 
over duurzame ontwikkeling 

Umicore en IndustriALL Global Union hebben vandaag hun Globaal Raamakkoord voor Duurzame 
Ontwikkeling voor een periode van vier jaar hernieuwd. Het akkoord herbevestigt de inzet van Umicore voor 
een duurzame ontwikkeling met economische, ecologische en sociale doelstellingen. Het betreft meer bepaald 
mensenrechten (met inbegrip van collectieve arbeidsonderhandelingen en gelijke kansen), veilige en gezonde 
arbeidsvoorwaarden, en heeft ook aandacht voor het milieu, de toeleveringsketen en de digitale transformatie. 
 
Het Globaal Raamakkoord werd in 2007 voor het eerst ondertekend en in 2011 en 2015 hernieuwd. Dit is de 
derde hernieuwing. Dit laatste akkoord bevat een aantal aanvullingen en verbeteringen, waaronder een nieuwe 
rubriek over geweld en intimidatie op het werk in lijn met het onlangs aangenomen IAO-verdrag nr. 190 van 
de Internationale Arbeidsorganisatie, en strengere eisen voor de leveranciers en onderaannemers.                   .  
 
Beide partijen hebben zich ertoe verbonden om de constructieve dialoog die ze in 2007 hebben opgestart, 
verder te zetten om een geslaagde uitvoering van het akkoord te verzekeren.                                                                     . 
 
Marc Grynberg, CEO van Umicore, verklaart: "Deze overeenkomst is een herbevestiging van onze inzet voor 
duurzaamheid, waarin de betrokkenheid van alle Umicore medewerkers een centrale rol speelt. De dialoog 
met IndustriALL is belangrijk in het kader van ons streven om een voorloper te zijn in alle aspecten van 
duurzaamheid en in het bijzonder de toeleveringsketen van kritieke grondstoffen."                                                          . 
 
Valter Sanches, secretaris-generaal van IndustriALL Global Union, voegt eraan toe:  
 
"IndustriALL Global Union is verheugd over de langdurige samenwerking met Umicore in de context van dit 
globale raamakkoord. Wij kijken ernaar uit om ons gezamenlijke werk verder te zetten, met extra motivatie 
voor de nieuwe verbeteringen in het akkoord, in het bijzonder de bepaling over due diligence in de 
toeleveringsketen."  

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 de eerste helft van 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 1,6 miljard 
(omzet van € 7,6 miljard) en stelt iets meer dan 10.700 mensen in dienst.  

 



   

Over IndustriALL 

IndustriALL Global Union vertegenwoordigt 50 miljoen werknemers in 140 landen in de sectoren van de 
mijnbouw, de energie en de fabricage. Het is een kracht in de wereldwijde solidariteit voor de strijd om betere 
arbeidsvoorwaarden en vakbondsrechten overal ter wereld. 

IndustriALL onderhandelt wereldwijd met multinationals en ijvert voor een sociaal globaliseringsmodel en een 
op democratie en sociale rechtvaardigheid gebaseerd economisch systeem dat mensen op de eerste plaats 
zet. 
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