
   

 

Persmededeling  17 oktober 2014 

E-waste samenwerking tussen Umicore  
en WorldLoop wint de Belgische Ondernemers voor 

Ondernemers trofee 

De samenwerking tussen Umicore en WorldLoop wint de eerste Ondernemers voor Ondernemers trofee. De jury 
loofde de gezamenlijke inspanningen van beide partners om lokale Afrikaanse ondernemers de educatieve 
middelen en de kennis aan te reiken waarmee ze milieuvriendelijke oplossingen kunnen ontwikkelen om 
elektronisch afval in te zamelen en te ontmantelen in Afrika. 

Het wordt steeds dringender om een einde te maken aan het ongecontroleerd dumpen, onvakkundig ontmantelen, 
verbranden en uitlogen van elektronisch afval. Gerenommeerde internationale organisaties zoals het UNEP (United 
Natioins Environmental Program) hebben aangetoond dat dit zeer toxische materiaal milieu- en 
gezondheidsproblemen veroorzaakt in de ontwikkelingslanden. De samenwerking speelt een essentiële rol in de 
activiteiten die WorldLoop onderneemt om deze problemen te helpen voorkomen zoals de ontwikkeling van 
duurzame lokale bedrijven en recyclage-infrastructuur via kennisoverdracht, coaching en steun voor de opleiding 
van lokale ondernemers. Die activiteiten worden ook gecombineerd met bewustmaking in Afrika en Europa. 

WorldLoop leert Afrikaanse ondernemers hoe ze alle fracties van het elektronisch afval op de juiste manier kunnen 
behandelen via intensieve training, gecombineerd met inzicht in goede zakelijke praktijken. Dit jaar organiseerden 
WorldLoop en UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) bijvoorbeeld een training voor 
Afrikaanse technici in België met een praktijkopleiding die ook een sessie van een halve dag bij Umicore omvatte. 

WorldLoop heeft sinds 2011 samenwerkingsverbanden opgezet met ondernemers in Kenia, Tanzania, Rwanda, 
Burundi, Senegal, Zambia, de Democratische Republiek Congo en Chili. De centra hebben al meer dan 954 ton e-
waste ingezameld en ontmanteld, waarvan 25 ton printplaten naar de recyclagefabriek van Umicore in Antwerpen 
werd gestuurd en zo’n 20 ton onderweg is. 

Luc Gellens, senior VP Recycling zegt: “We zijn erg blij met deze erkenning, want ons samenwerking met WorldLoop 
en Close the Gap brengt onze visie op duurzaamheid en maatschappelijke bijdrage perfect in de praktijk. Het spreekt 
tot de harten en de verbeelding van mensen ver buiten de Umicore-gemeenschap.” 

Olivier Vanden Eynde, directeur van Close the Gap en WorldLoop verklaart: “Close the Gap en WorldLoop stellen 
lokale ondernemers en gemeenschappen in ontwikkelingslanden in staat zelf maatschappelijke oplossingen uit te 
werken. De programma's van Close the Gap overbruggen enerzijds de digitale kloof door de ontwikkelingslanden 
gerenoveerde IT-apparatuur van hoge kwaliteit ter beschikking te stellen; anderzijds helpt WorldLoop lokale 
ondernemers de mogelijke milieurisico's op het einde van de levensduur van de apparatuur om te zetten in een 
maatschappelijke, economische en milieuvriendelijke opportuniteit.” 
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Informatie voor de redacteurs 

De samenwerking focust specifiek op elektronisch afval dat zich in Afrika heeft opgehoopt en dat afkomstig is van 
materiaal van ICT-ontwikkelingsprojecten dat het einde van zijn levensduur in de ontwikkelde landen heeft bereikt. 
Als er geen oplossing zou zijn, wordt de positieve impact van deze apparatuur in de gebruiksfase tenietgedaan door 
de problemen in de laatste fase van haar levensduur. Het resultaat van de recyclagedienst, de waarde van de 
edelmetalen, wordt opnieuw geïnvesteerd in projecten om de inzameling en recyclage van volledige apparaten, 
inclusief de componenten zonder waarde, te financieren.  

De IT-apparatuur van Umicore krijgt een tweede leven in Afrika via de 'ICT for development'-programma's van Close 
the Gap die onder andere ondernemers IT-apparatuur ter beschikking stellen om hun bedrijfsactiviteiten te 
ondersteunen. WorldLoop brengt lokale ondernemers die actief zijn in de ontmanteling en het sorteren van e-waste 
in contact met de beste internationale recyclagetechnologieën van Umicore om een correcte recyclage te 
garanderen wanneer de (geschonken) IT-apparatuur het einde van haar levensduur heeft bereikt. 

Meer informatie over UNEP en beheer van elektronisch afval: http://www.unep.org/gpwm/FocalAreas/E-
WasteManagement/tabid/56458/Default.aspx 

Voor meer informatie 
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Umicore profiel 

Umicore is een globale materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden 
waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn 
voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials en 
Recycling. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, die aan de spits staan van 
nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in alledaagse toepassingen. 

Het merendeel van de inkomsten van Umicore is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen 
wordt uitgegeven aan projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen 
voor herlaadbare batterijen en fotovoltaïsche cellen, brandstofcellen en recyclage. De allesoverheersende 
doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, 
te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a 
better life’. 

De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd 
klantenbestand. De Groep boekte in 2013 een omzet van € 9,8 miljard (inkomsten van € 2,4 miljard, metaal niet 
inbegrepen) en heeft ongeveer 14.200 mensen in dienst. 
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