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Umicore’s strategie 
focus op maatschappelijke uitdagingen, met een hoofdrol voor recycling 
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Electrification of  
the automobile 

More stringent  
emission control Resource scarcity 

Renewable energy 

Leiderschap op het vlak van materialen voor 
herlaadbare batterijen voor laptops, tablets, 
mobiele telefoons, en ook voor elektromobiliteit 

Wereldleider op het vlak van recyclage van edele 
metalen, met recuperatie van meer dan 20 
verschillende metalen 

1 op 3 auto’s wereldwijd gebruikt een  katalysator 
geproduceerd door Umicore 

Leverancier van materialen voor hoog efficiënte 
zonnecellen en voor andere fotovoltaische 
toepassingen  
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Umicore investeert verder in recycling 
pilootfabriek voor recycling van oplaadbare batterijen 

Pilot plant in Hoboken 
•  25 miljoen euro investering 
•  Capaciteit 7 000 ton 

•  Gelijk aan 250 miljoen gsm batterijen 
•  Gelijk aan 150 000 (H)EV batterijen 

•  Operationeel sinds September 2011 
Gebruikt UHT Technologie 
•   > 3000 C temperature 
•  Terugwinning van Co, Ni, Cu & REE 

uit Li-Ion, Li-polymer and NiMH batterij 
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Umicore investeert verder in recycling 
pilootfabriek voor recycling van oplaadbare batterijen 

•  De pilootlijn werd gerealiseerd met eigen middelen, en steun van IWT 
voor uitgevoerd onderzoekswerk 

•  Installatie van deze omvang is uniek in de wereld, waardoor de 
interesse van de automobielconstructeurs op wereldschaal wordt 
gewekt 

•  Een pilootlijn is het meest effectief als ze deel uitmaakt van een 
bredere kennisomgeving en infrastructuur 
-> keuze voor co-locatie met fabriek van Umicore Precious Metals 
Refining. 

4   

Toyota selects Umicore to recycle batteries 
August 28, 2012 by Editorial Staff 
  
Europe: Toyota Motor Europe has assigned Belgium-based global materials technology group  
Umicore with the task of recycling the lithium-ion batteries from its two latest models.  
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EIP Grondstoffen & Umicore 

Umicore neemt actief deel aan de activiteiten: 
•  In de High Level Steering Group zelf, vertegenwoordigd door Umicore’s 

Chief Technology Officer, Dennis Goffaux 
•  In de Sherpa groep, die documenten zoals het Strategic 

Implementation Plan redigeert, vertegenwoordigd door Paul Mijlemans 
•  In de Operational Groups onder andere als rapporteur over recycling 

onderwerpen. 

Externe steun zal nodig zijn om de doelstellingen van het Strategic 
Implementation Plan en de Call for Commitments te bereiken.   
De mogelijkheden die Horizon2020 in dit verband biedt moeten worden 
aangewend.  
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EIP Call for Commitments & Umicore 

Niet-technologische innovatie 
•  Umicore zal deelnemen aan een voorstel onder de leiding van Eurometaux in 

verband met standaarden en certificatie van recyclingprocessen gerelateerd 
aan Action Area II.6 

•  Umicore zal deelnemen & mee-ontwikkelen aan een portfolio van voorstellen 
ontwikkeld door het WEEE Forum in verband met inzameling en recycling van 
oude electrische en electronische apparaten (WEEE), gerelateerd aan Action 
Areas 
II.5 recycling of optimized waste flows 
II.7 optimized material recovery 
II.8 european knoweldge base 

Technologische innovatie 
•  Umicore staat open voor voorstellen gerelateerd aan Action Areas 

I.4 processing and refining of raw materials – metallurgical systems 
I.5 recycling of raw materials from End of Life products 
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Thank you 

Contact:  Christina Meskers 
  christina.meskers@eu.umicore.com 

 
  Paul Mijlemans 
  paul.mijlemans@eu.umicore.com 
   
  Christian Hagelueken 
  christian.hagelueken@eu.umicore.com 


