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* Dit rapport geeft een overzicht van de Corpo-
rate Responsibility-initiatieven tijdens het jaar 
2016 voor het geheel van de productiesites in 
Gent, Luik, Geel en Genk.

Staal, deel van je leven
ArcelorMittal Belgium maakt innovatieve en duurzame staalproduc-
ten voor de meest uiteenlopende toepassingen in ons dagelijkse 
leven. 

Zonder staal, geen lichtgewicht voertuigen. We verwachten dat au-
to’s steeds zuiniger worden, en toch rijcomfort en veiligheid bieden. 
Met de modernste staalsoorten is dat mogelijk.

Zonder staal, geen groene energie. Om windturbines te bouwen, 
zijn de modernste staalsoorten nodig. Dat staal ook oneindig recy-
cleerbaar is, is een dubbele bonus.

Zonder staal, geen grote infrastructuurwerken. Staal is sterk en 
bestand tegen weer en wind. Bovendien is het heel geschikt voor 
constructies zoals hoogstaande bruggen.

Zonder staal, geen futuristische bouwwerken. Staal is sterk, stevig 
en bestand tegen weer en wind. Bovendien is het heel geschikt voor 
designtoepassingen.



Beste lezer,

Op een duurzame manier (vlak)staal produceren dat bijdraagt 
aan het verhogen van de welvaart binnen onze maatschappij, 
dat is reeds vele jaren onze missie. Om onze klantenservice 
verder te versterken, onze concurrentiekracht bijkomend te 
verstevigen en ons productgamma verder te kunnen uitbouwen, 
werden de sites van Gent, Luik, Geel en Genk op 1 januari 2016 
samengevoegd tot één onderneming. Binnen ArcelorMittal Bel-
gium kunnen we rekenen op een uitstekende complementariteit 
en sterke samenwerking, die ons in staat stellen om een uitda-
gende toekomstvisie op te stellen. Maar vooraleer we naar onze 
toekomst kijken, laat ons eerst even terugblikken op 2016.

Een uitdagende marktsituatie

Het afgelopen jaar was uitdagend voor de staalindustrie en onze 
onderneming. De twee grootste dossiers waren de dumping van 
Chinees staal en de CO

2
-emissierechten. Begin 2016 werden de 

Europese markten overspoeld met goedkoop Chinees staal. Een 
situatie die zich doorheen het jaar gelukkig stabiliseerde onder 
meer omdat de binnenlandse vraag in China tijdelijk aantrok. 
Maar de moeilijke marktsituatie van 2016 liet er geen twijfel 
over bestaan: als we ons naar de toekomst willen beschermen 
tegen de dumping van goedkoop staal, moeten er krachtigere 
en snellere Europese handelsinstrumenten worden opgesteld. 

Ook  woedt er  binnen de Europese Unie een hevig debat over 
de toekenning van CO

2
-rechten. Dankzij een optimaal produc-

tieproces en het efficiënt hergebruiken  van schroot, behoort 
onze CO

2
-uitstoot per ton staal tot de laagste wereldwijd. Toch 

moeten we, in het kader van de Europese ETS-regelgeving 
(Emission Trading Scheme), reeds vanaf 2015 CO

2
-rechten 

aankopen. Het ETS-systeem bepaalt dat de CO
2
-uitstoot in 

Europa sneller moet dalen dan wat er vandaag technologisch 
mogelijk is. Er zijn dus doorbraken nodig, iets waar we de afge-
lopen jaren volop naar zochten samen met partners en ook naar 
blijven zoeken in de toekomst. Zo hebben we een baanbrekend 
pilootproject in de steigers staan om CO

2
 via bacteriën om te 

vormen tot bio-ethanol.

Een sterke Belgische speler

In deze uitdagende omstandigheden, werkten we aan de verde-
re uitbouw van onze onderneming. Centraal stond de integratie 
van onze sites tot één Belgisch team. Nu, één jaar later, hebben 
we alle troeven in handen om een speler van wereldklasse te 
blijven. De sterkte van onze onderneming ligt in ons innovatie-
vermogen waarbij we  grenzen blijven verleggen. We focussen 
op ‘industrie 4.0’, we blijven vernieuwen en zoeken voortdurend  
doorbraken in processen, werkmethodes en producten.

Een mooi voorbeeld hiervan is de productie van het “ultrahoge-
sterktestaal Fortiform®”. Dit product wordt voor 100% in België 
geproduceerd. Auto’s die met dit staal worden gemaakt zijn tot 
20% lichter, zuiniger in brandstofverbruik en dus beter voor 
het milieu. Bovendien kan Fortiform® bij een aanrijding meer 
energie absorberen wat de veiligheid van de autobestuurders 
en passagiers beduidend verhoogt. We investeren maar liefst 
250 miljoen euro in onze onderneming om dit autostaal van de 
toekomst te kunnen produceren. Hierdoor konden we in 2016 
reeds de eerste Fortiform®-klantenbestellingen leveren. In 
2017 gaan we over naar de commerciële productie.

Onze strategie voor de komende jaren blijft: versterken van 
onze operationele uitmuntendheid,  verder verbeteren van onze 
kwaliteitsprestaties en verder werken aan een hoge bedrijfsze-
kerheid van onze installaties. Zo zullen we de duurzaamheid van 
onze onderneming vrijwaren. De  resultaten van 2016 tonen al-
vast aan dat onze strategie vruchten afwerpt en we in staat zijn 
om een koploper te blijven binnen de wereldwijde staalindustrie. 

Samen met het ArcelorMittal Belgium-team wens ik je hierbij 
alvast veel leesplezier met deze nieuwe editie van ons ‘corpora-
te responsibility’ rapport.
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“We werken aan een 
technologische doorbraak om onze 
CO2-uitstoot verder te laten dalen.”

“We zijn voorstander van vrije han-
del, maar we hebben nood aan 
een gelijk speelveld.”

“Onze sterkte ligt in 
onze innovatiekracht 
waarbij we de 
grenzen van de 
staalproductie blijven 
verleggen.”

Voorwoord

Matthieu Jehl
CEO en Voorzitter  
van het managementcomité van ArcelorMittal Belgium

4 | Voorwoord | Corporate Responsibility rapport 2016
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Bedrijfsprofiel
Gent

Geel

Genk

Luik

4,0 miljard euro 
omzet

144 miljoen euro 
investeringen

6,6 miljoen ton verzendingen
industrie
3,16 miljoen ton Overige

1,1 miljoen ton

auto
2,36 miljoen ton

ArcelorMittal Belgium behoort tot de ArcelorMittal-
groep, een van de meest vooraanstaande staal- en 
mijnbouwbedrijven ter wereld. Onze Belgische cluster, 
met sites te Gent, Luik, Geel en Genk, beschikt over alle 
nodige installaties om aangevoerde grondstoffen op 
een duurzame manier om te zetten in staalproducten 
met een hoge toegevoegde waarde. Wij produceren 
jaarlijks ongeveer 6 miljoen ton vlak staal. Ons staal 
wordt gebruikt in autokoetswerken, huishoudapparaten, 
meubilair en heel wat andere toepassingen die deel 
uitmaken van je dagelijks leven.

5.800 interne medewerkers

bedienden 
20%

kaderleden 
10%

arbeiders 
70%

1.300 contractanten
13.000 directe en indirecte tewerkstelling

We beschikken over installaties en producten die elkaar aanvullen;

We bieden een uniek en breed productgamma (onbekleed, verzinkt, 
organisch bekleed) aan;

We zijn koploper op het vlak van innovatie;

We staan ongekend sterk in de ontwikkeling van de nieuwste genera-
tie ultrahogesterktestalen;

We onderhouden nauwe contacten met de universiteiten van Gent en 
Luik en beschikken over twee belangrijke onderzoekscentra in Gent 
(OCAS) en Luik (CRM);

We bedienen deels dezelfde klanten in de automobiel- en industriële 
sector. 15% van alle autostaal in Europa komt van ArcelorMittal;

We zijn een referentie voor onze klanten: productaanbod, productont-
wikkeling, kwaliteit en dienstverlening;

We zijn een pionier op het vlak van CO2-efficiëntie;

We zijn een onderneming met gemotiveerde & geëngageerde mede-
werkers die trots zijn om er te werken.

Onze sterktes

Bedrijfsprofiel | Corporate Responsibility rapport 2016 | 7



Guy Bontinck
Human Resources-Director Gent

Benoit Jeukens
Human Resources-Director Luik

Matthieu Jehl
CEO ArcelorMittal Belgium

Frederik Van De Velde
COO Primary Gent

Frédéric Tancrez
COO Finishing Luik

Kris Notebaert
COO Finishing Gent

Managementcomité 2016
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Staal - 100% recycleerbaar

Staal is 100% recycleerbaar, dit zonder verlies van kwaliteit. 
10 tot 15% van onze eindproducten bestaat dan ook uit 
gerecycleerd schroot. Het inzetten van schroot levert 
een aanzienlijke milieuwinst op het vlak van energiever-
bruik op aangezien het geen bijkomende energie-input 
vereist. We maken namelijk gebruik van de energie die 
vrijkomt bij de omzetting van ruwijzer naar staal om 
het schroot te smelten.  Bovendien wordt door de 
inzet van schroot minder CO

2
 uitgestoten per ton 

geproduceerd staal. 

Staal heeft een gemiddelde levensduur van 20 
jaar. Elke ton staal die vandaag wordt geprodu-
ceerd, komt dus vroeg of laat opnieuw in deze 
cyclus terug. Dat betekent dat je staal 5 keer 
per eeuw kan recycleren. Maar je hebt dan wel 
maar eenmalig koolstof gebruikt om nieuw staal 
te maken op basis van ijzererts. Omdat de vraag 
naar staal het aanbod aan wereldwijd beschik-
baar schroot momenteel nog ruim overtreft, is er 
nog steeds productie van staal vertrekkend van 
ijzererts nodig. 

Staal - indicator voor welvaart 

Om een goede levensstandaard wereldwijd te garan-
deren, zijn er duurzame materialen zoals staal nodig. 
In vergelijking met andere materialen is het een relatief 
goedkoop materiaal, overal beschikbaar, makkelijk in 
gebruik en milieuvriendelijk. 

Een ontwikkelde economie vereist 10 tot 12 ton staal per 
persoon. Het gemiddelde op wereldschaal ligt momenteel slechts 
op 4 ton. Om wereldwijd richting 10-12 ton staal per persoon te 
gaan, moet er zeker nog 50 jaar nieuw staal op basis van ijzererts 
worden geproduceerd. Het continu stijgende staal in gebruik zal voor 
een (positief) sneeuwbaleffect zorgen waarbij er steeds meer schroot zal 
kunnen (worden) ingezet. Tegen het einde van deze eeuw zal 80% van de 
staalproductie gebaseerd zijn op de recyclage van schroot en 20% op de klassie-
ke hoogovenroute.

Staal - onklopbare CO2-voetafdruk

De gemiddelde CO
2
-uitstoot per ton staal uitgaande van ijzer-

erts bedraagt 2,6 ton op wereldvlak. Voor aluminium is dat 
makkelijk 20 ton en voor koolstofvezel 40 ton. Bovendien 

zoekt de staalindustrie continu naar oplossingen om zijn 
ecologische voetafdruk te verminderen. Zo investeert 

ArcelorMittal sterk in de ontwikkeling van ultrahoge-
sterktestalen die het gewicht van het autokoetswerk 
met 20% zullen verminderen. Hierdoor kan de au-
tomobielsector haar CO

2
-doelstelling van 95 gram 

per kilometer tegen 2020 behalen. Dit is een daling 
van ca. 30 gram per kilometer t.o.v. het huidige 
emissieniveau van wagens. Rekening houdend 
met een levensduur van 200.000 km/ auto, zal 
de uitstoot hierdoor met 6 ton CO

2
 dalen over de 

volledige levenscyclus van de wagen. 

Staal dat ongeveer 60% van het totale gewicht 
van een wagen inneemt, is slechts verantwoor-
delijk voor 20% van de totale CO

2
-voetafdruk 

om de wagen te bouwen. Door de veel hogere 
CO

2
-waarden per ton vertegenwoordigt alumi-

nium 50% van de totale CO
2
-voetafdruk om de 

wagen te bouwen, ondanks het veel geringere 
gebruik van aluminium in het autokoetswerk. 

Elektrische wagens waarbij koolstofvezelmateriaal 
gebruikt wordt, hebben een 3 tot 4 keer hogere 

CO
2
-voetafdruk dan stalen koetswerken.  

Staal - hoeksteen voor een 
duurzame circulaire economie

ArcelorMittal Belgium creëert veel meer toegevoegde waarde 
dan enkel de productie van staal en recyclage van schroot. Zowat 

alle restmateriaalstromen zetten we opnieuw in het staalproduc-
tieproces in. Ook zetten we onze procesgassen om in elektriciteit, 

gebruikt de cementindustrie onze hoogovenslakken als grondstof, en 
voeren we baanbrekende studies om een deel van onze hoogovengassen 

om te zetten tot grondstoffen voor andere industrieën. Kortom: niets gaat 
verloren! 

De staalindustrie vormt een hoeksteen voor een duurzame circulaire economie, waarbij alle 
materialen die in de productie worden gebruikt, worden gerecupereerd, behandeld, en maximaal 

opnieuw in de productieketen worden gebracht als secundaire grondstof en/of energiebron. Zo gaan 
we de uitputting van onze natuurlijke grondstoffen tegen.

De vele duurzame 
facetten van staal
We streven ernaar om een optimale 
balans te bereiken tussen drie doelstel-
lingen: goede financiële resultaten, ster-
ke sociale belangen en een duurzaam 
milieu. Staal is hét product bij uitstek om 
uit te blinken in de drie domeinen.
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De 10 uitdagingen voor duurzame ontwikkeling
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ArcelorMittal Belgium wil, net zoals de Groep ArcelorMittal, bijdragen tot een duurzamere wereld. De 10 uitdagingen voor duur-
zame ontwikkeling (10 ‘Outcomes’) maken het mogelijk om deze doelstelling te realiseren: ze meten de impact van ArcelorMit-
tal in België in alle stadia van onze waardeketen, van de manier waarop we staal maken tot de manier waarop we een bijdrage 
leveren tot de gemeenschap, met inbegrip van het gebruik van hulpbronnen en welzijn op het werk.

1. Een veilige, gezonde en kwaliteitsvolle werkomgeving voor onze medewerkers.

2. Producten die een meer duurzame levensstijl stimuleren. 

3. Producten die een duurzame infrastructuur creëren. 

4. Efficiënt gebruik van natuurlijke rijkdommen en een hoge recyclagegraad. 

5. Efficiënt omgaan met lucht, grond en water. 

6. Efficiënt energieverbruik met minimale CO2-emissies. 

7. ‘Supply chains’ ten dienste van onze klanten. 

8. Een actief en welkom lid van de gemeenschap. 

9. Een aantrekkingspool voor nieuwe medewerkers om de toekomst vorm te 
geven. 

10. Onze bijdrage tot de samenleving gemeten, gedeeld en gewaardeerd. 

 

*Veiligheidsfrequentiecijfer = het aantal ongevallen met minstens één dag 
werkverlet per miljoen gepresteerde uren.

Veiligheidsfrequentiecijfer* 
eigen medewerkers en 
aannemers

1,0
Percentage van de sites 
die beschikken over een 
veiligheidszorgsysteem
dat voldoet aan de 
internationale  
OHSAS 18001-norm

100%

Aantal uren opleiding 433.482
Percentage van de sites die 
beschikken over een milieu-
zorgsysteem dat voldoet aan de 
eisen van de internationale  
ISO 14001-norm

100%

Aantal medewerkers Arcelor-
Mittal Gent, Luik, Geel en Genk 5.800
Aantal actieve geregistreerde 
aannemers > 800
Aantal bedrijfsbezoeken 195
Aantal gesponsorde projecten 70
Percentage medewerkers die de 
principes van de Gedragscode 
hebben onderschreven

100%
Aantal bereikte medewerkers via 
de communicatiesessies 2.500

Key Performance Indicators
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Een veilige, gezonde en 
kwaliteitsvolle werkomgeving 
voor onze medewerkers

01
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01
Het globale frequentiecijfer van 
eigen medewerkers en aannemers 
voor Gent en Luik bedroeg 1 in 
2016. Daarmee scoort ArcelorMittal 
Belgium 10 tot 15 keer beter dan de 
gemiddelde veiligheidsprestaties 
van de Belgische industrie. Het 
blijft ons doel om 0 ongevallen te 
halen. Om de veiligheid verder 
te verbeteren, willen we onze 
twee belangrijke veiligheidsassen 
verder versterken en daarmee 
meer impact creëren doorheen de 
volledige organisatie:

1. Het veiligheidsgedrag verbeteren:  
We willen het principe van gedeelde waakzaamheid omzet-
ten in daden door elkaar aan te spreken bij onveilige situa-
ties. We zullen bijkomende veiligheidsopleidingen organise-
ren en sterk blijven inzetten op de veiligheidsstewards die 
een cruciale rol spelen voor een veilige werkomgeving.

2. De veiligheidssystemen versterken:  
We willen de inbeslagnames met sloten (lockbox) verder 
inburgeren en het centrale softwarepakket VEI-SAP verder 
invoeren in alle afdelingen. VEI is de afkorting van ‘Vergunning 
En Inbeslagname’. We willen een volwaardig partnership 
met onze aannemers uitbouwen door de afspraken van de 
werkgroep ‘partnership aannemers’ verder door te voeren 
(begeleiding, voorbereiding en communicatie).

Met de uitreiking van de pijler 8-awards erkennen we teams 
voor hun inspanningen om pijler 8-cases te ontwikkelen 
in het kader van World Class Manufacturing (WCM). In de 
loop van 2016 werden er in totaal 28 pijler 8-veiligheids-
cases ingediend om mee te dingen naar de award. Het pijler 
8-comité (samengesteld uit het managementcomité en de 
syndicale partners) riep de hoogovens unaniem uit tot de 
winnaar. Ze ontwikkelden een case om de revisie van het 
stopkanon in de mechanische werkplaats van de hoogovens 
veiliger, ergonomischer en efficiënter te laten verlopen.

16 | Outcome 01 | Corporate Responsibility rapport 2016

Startvergadering van de Gezondheids- en 
Veiligheidsdag bij ArcelorMittal in Luik.
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01

Nul ongevallen blijft 
ons ultieme doel.

De veiligheidsstewards spelen een cruciale rol om de veiligheid 
verder te verbeteren. Veiligheidsstewards zijn medewerkers 
die bij de uitvoering van hun dagdagelijkse taken bijzonde-
re aandacht hebben voor de veiligheid van hun collega’s. Ze 
zorgen ervoor dat we het principe van gedeelde waakzaamheid 
omzetten in daden. Niet minder dan 288 ‘stewards’ volgden in 
2016 een opleidingstraject van één week. In 2016 volgden 365 
leidinggevenden een opleiding ‘coaching stewards’ zodat ze de 
stewards optimaal kunnen ondersteunen en erkennen in hun rol.

Tijdens de Gezondheids- en Veiligheidsdag werd ook de vei-
ligheidsaward 2015 voor aannemers aan de firma Francis & 
Tytgat (elektrische installaties) uitgereikt. Naar aanleiding van 
de Gezondheids- en Veiligheidsdag werden 3 films verspreid 
via het intranet en de veiligheidskwartiertjes. De thema’s van 
deze veiligheidsfilms waren gehoorbescherming, valgevaar en 
fietsveiligheid.

Eind november 2016 vond de OHSAS18001-audit plaats, een 
externe controle van ons veiligheids- en gezondheidsmanage-
mentsysteem. De audit werd uitgevoerd bij ArcelorMittal Gent, 
Geel en Genk door 2 externe auditeurs van de firma SGS.

In 2016 volgden meer dan 665 leidinggevenden binnen  
ArcelorMittal Belgium de veiligheidsopleiding ‘Smart Leader-
ship’. Tijdens deze opleiding werd stilgestaan bij goed leider-
schap op het vlak van veiligheid. Begin 2016 werd een nieuwe 
veiligheidsopleiding ‘Take Care’ opgestart voor de productie-
medewerkers. Deze opleiding wordt uitgerold in alle Europese 
ArcelorMittal-sites. De opleiding neemt 20 dagen in beslag en 
zal zich uitstrekken over een periode van tien jaar. De eerste 
fase omvat vijf opeenvolgende dagen en focust op de naleving 
van de Gouden Regels. De Gouden Regels zijn veiligheidsregels 
die betrekking hebben op levensbedreigende risico’s die eigen 
zijn aan onze bedrijfsactiviteiten. Eind 2016 hadden al 485 
medewerkers deze opleiding gevolgd.

0
01

In alle sites van ArcelorMittal vond op 28 
april 2016 de Gezondheids- en Veilig-
heidsdag plaats. Het hoofdthema was 
‘Samen voor Veiligheid en Gezondheid – 
Take Care!’. Bijna alle afdelingen hebben 
initiatieven genomen om gezondheid 
en veiligheid op het werk in de kijker te 
plaatsen.
De activiteiten stonden in het teken van 
de preventie van dodelijke ongevallen, 
de kennis van de Gouden Regels, de 
inschatting van risico’s bij de start van de 
werkzaamheden, de gedeelde waak-
zaamheid en de samenwerking met de 
aannemers. Op het vlak van gezondheid 
werd aandacht besteed aan gehoorbe-
scherming, voorkoming van middelen-
misbruik en stressbeheer. Een veiligheidssteward in gesprek 

met een collega.
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Het belang van een goede ergonomie tijdens het uitoefenen 
van ieders functie is van cruciaal belang. We hebben een 
inventaris van alle fysiek belastende taken opgesteld. De 
volgende stap bestaat erin om een concrete timing op te 
stellen om het aantal ergonomisch zware taken te vermin-
deren. Ergonomie is ook belangrijk in het kader van langer 
werken. Willen we in staat zijn om langer te werken, moeten 
we verder aan de optimalisatie van de arbeidsomstandighe-
den werken. Naast het nemen van preventieve acties, zoals 
een verhoogde sensibilisering, opleiding en communicatie 
rond welzijn op het werk, hechten we ook veel belang aan 
de re-integratie van medewerkers die door ziekte afwezig 
waren.

Wij willen ook een rookvrije onderneming zijn tegen 2020. 
In januari 2017 zijn er bijkomende beperkingen ingevoerd 
over plaatsen waar nog gerookt mag worden: sindsdien mag 
er enkel nog buiten gerookt worden. Het belang om te stop-
pen met roken vergroot hierdoor dus steeds verder. Daarom 
zullen de sensibiliseringscampagnes om te stoppen met 
roken nog intensiever worden. Er staan opnieuw workshops 
van Allen Carr op het programma. Dit is een heel positieve 
aanpak die in het verleden al heel wat succes heeft geoogst 
bij onze medewerkers. Bovendien kunnen onze medewer-
kers een beroep doen op twee tabakologen voor onder-
steuning bij het stoppen met roken.

Veiligheid is onze hoogste prioriteit, en gezondheid is daarmee onlosma-
kelijk verbonden. Daarom bestaat er een Gouden Regel rond fit en ge-
zond aan de slag gaan: “Ik kom fit en gezond naar het werk.” Meer nog, 
je doet als management al het nodige zodat mensen gezond aan de 
slag kunnen gaan en blijven. Een goede gezondheid van je medewerkers 
vormt mee de basis voor het succes van je bedrijf. Gezonde medewer-
kers voelen zich fitter, werken beter, zijn productiever en zijn minder vaak 
afwezig. In ons gezondheidsbeleid streven we naar gezonde arbeidsom-
standigheden en naar het bevorderen van een gezonde levensstijl. Ons 
gezondheidsbeleid focust vooral op stoppen met roken, gezonde voeding 
en gezond bewegen.

Onder het motto – niets is belangrijker dan je gezondheid – organiseert ArcelorMittal jaarlijks een Gezondheidsweek 
in alle sites wereldwijd. Tijdens de Gezondheidsweek willen we onze medewerkers een aanzet geven om perma-
nent gezond te leven. Binnen ArcelorMittal Belgium vonden verschillende gezondheidsinitiatieven plaats die nauw 
aansloten bij de interesses en noden van de medewerkers: een bloedinzamelactie in samenwerking met het Rode 
Kruis, een gezond ontbijt, workshops rond gezonde voeding en beweging, infomomenten over kantoorergonomie en 
de behandeling van zware lasten, gezond vermageren, gezondheidscoaching, Bloso-conditietest, info over rook-
stop(methoden), infosessies stress en burn-out, EHBO bij huis-, tuin- en keukenongevallen, een bosloop… Tijdens de 
Gezondheidsweek werd ook de gratis griepvaccinatiecampagne gelanceerd.

01
“Ik kom fit en gezond 
naar het werk.”

Praktijkopleiding ergonomie

Griepvaccinatie

EHBO bij huis-, tuin- en keukenongevallen

Gezond ontbijt



22 | Outcome 01 | Corporate Responsibility rapport 2016 Outcome 01 | Corporate Responsibility rapport 2016 | 23

01We leven in een sterk 
veranderende maatschappij. 
De wereld staat niet stil en de 
concurrentie is hard. We zijn 
ervan overtuigd dat we ons 
kunnen onderscheiden door 
innovatie. Innovatie bereik je 
niet alleen door te investeren in 
hoogtechnologische installaties 
of werkmethodes, maar ook en 
vooral door medewerkers die 
het beste van zichzelf geven. Met 
betrokken medewerkers maak je 
het verschil als organisatie.

ArcelorMittal Belgium heeft veel bekwame mede-
werkers in huis, dit is een troef die we volop moe-
ten benutten. Door onze collega’s te motiveren 
en te stimuleren, kunnen ze ons helpen om onze 
toekomst te vrijwaren. Want dat is wat betrokken 
medewerkers doen: ze nemen initiatief en verant-
woordelijkheid en zetten sterke prestaties neer.

Om gerichte acties te kunnen ondernemen en 
om de betrokkenheid te verhogen, organiseren 
we op regelmatige basis een personeelsenquête. 
Zo krijgen we een juist beeld van hoe onze 
medewerkers hun persoonlijke werksituatie 
ervaren. De meest recente personeelsenquête 
vond plaats in 2016 en toonde een algemene 
verbetering in vergelijking met de vorige enquête 
in 2014. Op het vlak van arbeidstevredenheid en 
engagement scoren we beter dan het gemiddelde 
van de Belgische privésector. Andere positieve 
punten zijn het beheer van veranderingen (als 
gevolg van de samensmelting van de transversale 
functies in de cluster ArcelorMittal Gent-Luik), 
de verbetering van het communicatieproces 
en de tevredenheid over de opleidingen. De 
belangrijkste actiedomeinen voor ons bedrijf 
zijn: balans werk-privé, communicatie/overleg, 
leiderschap en loopbaanbegeleiding. Heel wat 
initiatieven in het kader van betrokkenheid en 
motivatie horen dan ook thuis in deze domeinen:

Betrokken 
medewerkers 

maken het verschil.

Feedbackgesprekken arbeiders

In januari 2017 startten we met feedbackgesprekken 
voor alle arbeiders. We vinden een open feedbackcultuur 
belangrijk waar we van elkaar kunnen leren door tips en 
suggesties uit te wisselen. Tijdens het jaarlijks feedback-
gesprek zullen de medewerker en zijn leidinggevende in 
dialoog met elkaar spreken over ontwikkeling, samen-
werking en toekomst.

Leiderschap

Leidinggevenden spelen een erg belangrijke rol om 
medewerkers te motiveren. In juni 2015 ging daarom 
het leiderschapstraject van start. Alle leidinggevenden 
werden betrokken bij het opstellen van kerngedachten 
rond goed leiderschap. Deze kerngedachten vormen een 
kompas om ‘goed’ met medewerkers om te gaan. Uiter-
aard willen we onze leidinggevenden hierin ondersteu-
nen door opleiding en individuele coaching. 

Thuiswerk

Naast een competitief salaris, bieden we een aantrekkelijk 
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden aan. Het ‘Nieuwe 
Werken’ maakt opmars, ook bij ArcelorMittal Belgium. De 
vraag om meer flexibel te kunnen werken kwam duidelijk 
naar voor in de personeelsenquête die tweejaarlijks wordt 
afgenomen. Als gevolg daarvan is het sinds 1 september 
2016 voor een deel van de medewerkers mogelijk om 
occasioneel van thuis uit te werken. 

Bedrijfswagens

Sinds mei 2016 hebben alle medewerkers van Arcelor-
Mittal Gent de mogelijkheid om via onze onderneming 
een bedrijfswagen te leasen. Medewerkers die wensen 
in te stappen in het AutoProgramma, kunnen gedurende 
4 jaar over een bedrijfswagen beschikken in ruil voor een 
bijdrage. We moedigen onze collega’s die willen intekenen 
op een leasewagen aan om voor een groener type wagen 
(bv. elektrische wagen) te kiezen. Met ons AutoProgramma 
bieden we onze medewerkers eveneens de mogelijkheid om 
een fiets te leasen. ArcelorMittal Luik zal een AutoPogram-
ma invoeren in het tweede semester van 2017.

World Class Manufacturing (WCM)

WCM is een cultuur van continu verbeteren waarbij de 
inbreng en betrokkenheid van de medewerkers centraal 
staan. Onze collega’s komen zelf met creatieve oplossingen 
voor de dag om hun installatie of hun manier van werken te 
verbeteren. Elk jaar dienen teams zo honderden verbete-
ringsvoorstellen in die veiligheid, maar ook efficiëntie ten 
goede komen. Teams worden ook erkend voor hun inspan-
ningen door de toekenning van ‘awards’. Dankzij WCM 
werken collega’s anders en beter met elkaar samen. Dat 
komt de betrokkenheid en motivatie zeker ten goede.
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Overleg

Ons bedrijf heeft een lange traditie van sociaal overleg. In mei 
2016 vonden de sociale verkiezingen plaats bij ArcelorMittal 
Gent en Luik. De werknemers van deze sites hadden dan de 
gelegenheid om collega’s aan te duiden die hen vertegenwoor-
digen in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en 
bescherming op het werk.

De openheid en toegankelijkheid van leidinggevenden hebben 
de grootste impact op de dagelijkse activiteiten, de motivatie 
en de betrokkenheid van alle medewerkers. In alle productieaf-
delingen werd daarom gestart met gestructureerd werkoverleg 
tussen leidinggevenden en hun medewerkers. Daarnaast gaan 
de leden van het managementcomité (twee)wekelijks recht-
streeks een open dialoog aan met een team van ongeveer 25 
medewerkers. Tijdens deze communicatiesessie, maar ook 
tijdens het werkoverleg staat de dialoog centraal. Iedereen 
heeft inspraak en er wordt op een open manier met elkaar 
gecommuniceerd.

Opleiding en vorming

We geloven dat iedereen alle kansen moet krijgen om door te 
groeien in ons bedrijf, om zich te ontwikkelen volgens zijn of 
haar capaciteiten, interesses en ambities. Die ruimte tot ont-
plooiing draagt bij tot arbeidstevredenheid. Daarom investeren 
we fors in opleiding en vorming. Medewerkers worden opgeleid 
tot specialisten in hun vakdomein of krijgen de mogelijkheid om 
zich bij te scholen. In 2016 besteedde ArcelorMittal Belgium 
4,9% van de totale loonmassa aan opleiding en vorming. Het 
Generatiepact van de federale regering stelt 1,9% voorop.

Ons opleidingsaanbod is zeer divers en sluit nauw aan bij de 
opleidingsnoden van de verschillende productieafdelingen. We 
organiseren bijvoorbeeld cursussen over:

• veiligheid
• elektrisch en mechanisch onderhoud
• het productieproces, met inbegrip van het metallurgisch 

aspect en de relaties met de klant (‘cursus siderurgie’)
• kwaliteit: kwaliteitsborging, statistiek, World Class Manufac-

turing…
• algemene vorming en managementvaardigheden: attitude, 

leidinggeven, leermethodieken, didactiek, communicatie…
• talen
• informatica: zowel Office, SAP, als eigen pakketten

In januari 2016 ving er een nieuwe editie van de cursus 
siderurgie aan. De opleiding werd in een nieuw kleedje gestopt, 
op maat van de cursisten. De vernieuwde cursus loopt nog 
slechts over twee in plaats van over drie jaren. 

Om het belang van opleiding en vorming te beklemtonen, or-
ganiseerde de ArcelorMittal-groep een Week van de Opleiding. 
Bij ArcelorMittal Belgium werden verschillende activiteiten 
georganiseerd: workshops sociale media, seminaries ‘slimmer en 
minder vergaderen’ en ‘afkicken van e-mail’, opleiding Movie-
maker, mini productiestappen…

van de totale loonmassa hebben we in 
2016 besteed aan opleiding en vorming.4,9% We drukken onze waardering en 

respect voor de inzet en loyaliteit 
van alle medewerkers uit door 
interne evenementen te orga-
niseren. Zo vindt er jaarlijks een 
Decoratiefeest plaats voor alle 
medewerkers met 25, 30, 35 of 
40 jaar arbeid op de teller. Jaar-
lijks kunnen alle medewerkers ook 
gratis kaarten aanvragen voor het 
befaamde Gent Jazz Festival. 
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Herinneringen ophalen tijdens het Decoratiefeest.

Boottocht door hartje Gent op 24 juni als appreciatie voor de geslaagde 
hoofdvakmannen, de laureaten van de cursus siderurgie, de geslaagden van 
de avondcursus elektriciteit/mechanica en de WCM pijler 8-laureaten.
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Producten die een duurzamere 
levensstijl stimuleren 02
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Een sterk voorbeeld van deze innovatie is de ontwikkeling van 
de ultrahogesterktestalen Fortiform®. Auto-onderdelen die met 
dit duurzaam staal worden gemaakt, zijn 10 tot 20% lichter, 
zuiniger en dus beter voor het milieu. Mede hierdoor zullen onze 
automobielklanten in staat zijn om de uitstoot van personenwa-
gens te beperken tot 95 gram CO

2
 per kilometer tegen 2020. 

Daarnaast is het Fortiform®-staal ook veiliger bij een auto-
crash. Onderzoek en Ontwikkeling voor het Fortiform®-gamma 
gebeurde in de onderzoekscentra van de ArcelorMittal-groep in 
Maizières-lès-Metz (Frankrijk) en East-Chicago (USA).

De afgelopen vier jaar liep er binnen ArcelorMittal Belgium een 
ambitieus investeringsprogramma van 250 miljoen euro om 
deze unieke staalkwaliteiten te kunnen produceren. Maar liefst 
vijf productieafdelingen werden klaargestoomd voor de produc-
tie van de Fortiform®-staalsoorten, zowel in Gent als in Luik: de 
staalfabriek, de warmwalserij, de continugloeierij, de nieuwe Jet 
Vapor Deposition-lijn en de dompelverzinklijn.

Hogesterktestalen zijn ook nuttig voor de andere industriële 
marktsegmenten. Het kwaliteitslabel AmstrongTM illustreert 
dit goed. De AmstrongTM-hogesterktestalen en geavanceerde 
hogesterktestalen worden onder meer in Gent geproduceerd 
en zijn ideaal om de dikte en het gewicht van een constructie te 
verminderen en tegelijkertijd het belastingvermogen te verho-
gen. Het AmstrongTM-gamma biedt aanzienlijke voordelen voor 
een brede waaier aan toepassingen zoals opleggers en kipwa-
gens, graafmachines en landbouwvoertuigen.

We willen uitgroeien tot dé referentie op het vlak van (ultra)
hogesterktestalen. Het is een strategische keuze om ons pro-
ductieapparaat voor te bereiden op die producten waarnaar er 
grote marktvraag is.

De ArcelorMittal-groep organiseert op geregelde tijdstippen 
productinnovatiedagen om een overzicht te geven van de 
allernieuwste ontwikkelingen in de staalproductie en -bekledin-
gen. Op die manier slaan we de brug tussen de productie- en 
commerciële wereld.

We zetten sterk in op productinnovatie. 
Enkel door ons productengamma blijvend te 
vernieuwen, kunnen we het verschil met de 
concurrenten maken. Onze ambitie bestaat 
erin innovatieve producten met een hoge 
toegevoegde waarde te produceren die een 
duurzame levensstijl garanderen. In 2016 
investeerden we 144 miljoen euro in onze sites 
om continue innovatie te garanderen.

In de contingieterij in Gent, 
waar vloeibaar staal tot 
plakken wordt omgevormd,  
vond een complete vernieu-
wing van het hart van de 
gietinstallatie plaats. De giet-
segmenten werden uitgerust 
met dynamische softreduc-
tie. Dankzij deze vernieuwing 
is de interne homogeniteit 
van de staalstructuur supe-
rieur. Ultrahogesterktestaal 
wordt onder meer toegepast 
in de kooiconstructie van au-
to’s. Daarom moet het aan de 
allerhoogste kwaliteitseisen 
voldoen. Onregelmatigheden 
in het materiaal worden niet 
geaccepteerd door autofa-
brikanten. 

In de warmwalserij in Gent werden 
twee nieuwe eindstanden geplaatst. 
De eindwalsgroep van de warmwalserij 
bestaat uit 7 walstuigen. Elk van 
de zeven walstuigen reduceert 
de dikte van de staalplaat tot de 
vooropgestelde einddikte. De eerste 
twee walstuigen nemen de grootste 
diktereductie voor hun rekening. Om 
de hogere walskrachten van de hardere 
Fortiform®-ultrahogesterktestalen aan 
te kunnen, dienden deze walstuigen 
vervangen te worden.

De continugloeierij in Luik 
werd uitgerust met de 
nieuwe metallurgische cyclus 
‘Quenching & Partitioning’ 
om de nieuwste generatie 
ultrahogesterktestalen te 
produceren. 

In de loop van 2016 werd de opbouw 
van de nieuwe Jet Vapor Deposition-lijn 
in Luik gefinaliseerd. JVD-lijn bekleedt 
staal in een vacuümkamer waarbij we 
zink op de staalplaat verstuiven. Een 
uniek proces en een echte wereldpri-
meur die enkel tot stand kon komen 
door  een doorbraak in de wetenschap-
pelijke ontwikkeling. Het proces leidt 
tot een kleinere ecologische voetaf-
druk. Het verzekert een uitzonderlijk 
gelijkmatige bekleding die de opper-
vlakkwaliteit verbetert. Het garan-
deert een uitstekende hechting van 
de bekleding, ongeacht de staalsoort. 
Het vermijdt het risico op staal- of 
zinkoxidatie. De lijn werd in februari 
2017 officieel ingehuldigd door Zijne 
Majesteit de Koning.

In 2016 startte de bouw van 
een gloednieuwe oven bij 
dompelverzinklijn 3 in Gent 
om de Fortiform®-staalkwa-
liteiten te kunnen verzinken.
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Met één druk op de knop 
huldigden Matthieu Jehl 
(CEO ArcelorMittal Belgium), 
Zijne Majesteit de Koning 
en Jean-Claude Marcourt 
(Viceminister-president en 
Waals Minister van Economie, 
Industrie, Innovatie en 
Nieuwe Technologieën) de Jet 
Vapor Deposition-lijn in.
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Producten die een duurzame 
infrastructuur creëren

03
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ArcelorMittal engageert zich om duurzame oplossingen uit staal te 
ontwikkelen voor toepassingen in de bouw, het transport en andere 
infrastructuurwerken. De bouwsector vormt een belangrijke markt en 
daarom richten de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van 
ArcelorMittal zich op de ontwikkeling van ‘nul energie’-gebouwen tot zelfs 
energiepositieve gebouwen. ArcelorMittal doet meer dan staalonderdelen 
produceren, we kiezen bewust voor een totaalaanpak die een grote 
verscheidenheid aan technieken omvat. Onze onderzoeksdomeinen 
omvatten onder meer modellen die duurzame energiebronnen in 
gebouwen integreren door middel van staalproducten.

© Images Jaspers-Eyers Architects – photography by Marc Detiffe

Het futuristische 
treinstation van Luik.

Het nieuwe hoofdkantoor van Barco in Kortrijk: 
technisch hoogstandje van glas, beton en…staal

Een medewerker heeft zijn nieuwe 
woning rond een structuur van staal 
opgetrokken.
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Efficiënt gebruik van natuurlijke 
rijkdommen en een hoge 
recyclagegraad

04
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We streven ernaar om alle stoffen die tijdens de productie 
van staal worden geproduceerd en gebruikt, om te zetten in 
producten die verder als grondstof kunnen dienen in andere 
industrieën of nuttig kunnen worden toegepast.

SLAKKEN

Een belangrijke bron van bijproducten zijn vloeibare slakken die 
bij hoge temperatuur in het ruwijzer- en staalproductieproces 
gevormd worden. Slakken die ontstaan in onze hoogovens 
worden aan de hand van krachtige waterstralen verkorreld tot 
gegranuleerd hoogovenzand. De cementindustrie gebruikt dit 
hoogovenzand om te mengen met cementklinker voor de aan-
maak van metallurgische cement (CEM III). Dit wordt gebruikt in 
beton voor waterbouw pijlers, en als cement voor toepassingen 
waarbij snel harden een vereiste is. Een klein gedeelte luchtge-
koelde hoogoven slakken worden gebruikt in de wegenbouw als 
funderingsmateriaal en als basisgrondstof voor steenwol.

In de staalfabriek ontstaan er LD-slakken*. Deze staalslakken 
worden na ontijzeren gezeefd in verschillende korrelgrootten, 
om ze om te zetten in commerciële eindproducten. Bepaalde 
slakken worden omgevormd tot LD-grind door er zand en 
stikstof in de slak in te injecteren om de vrije kalk te binden. 
LD-grind wordt in de wegenbouw gebruikt als alternatieve 
grondstof voor porfier. Staalslakken die niet in aanmerking ko-
men voor omvorming tot LD-grind worden gebroken, ontijzerd 
en afgezeefd in verschillende korrelgroottes. LD-staalslak kan 
worden gebruikt voor de duurzame verharding van bijvoorbeeld 
parkeerterreinen, wegen, paden en opritten. Grovere fracties 
van meer dan 40 mm zijn dan weer een volwaardig alternatief 
voor gebroken grind en voor waterbouwkundige werken, zoals 
de oeverversteviging van de Westerschelde. Een gedeelte van 
de fijnere fractie, kleiner dan 10 mm wordt gerecycleerd via de 
sinterfabriek in de hoogoven, als vervanger van kalksteen.

Bijproducten zijn stoffen die ofwel 
opnieuw als grondstof ingezet 
worden ofwel als synthetisch 
eindproduct gebruikt worden als 
alternatief voor natuurlijk gesteente.

 *LD: verwijst naar het Linz-Donawitz-proces om staal te 
maken. Bij dat procédé blaast een watergekoelde lans zuivere 
zuurstof boven op het ruwijzerbad met als doel alle onzuiver-
heden te verbranden. Het LD-staalproces werd gecommerci-
aliseerd door twee staalbedrijven in Oostenrijk – Voest in Linz 
en ÖAMG in Donawitz.

We beschikken sinds 2001 over een 
milieumanagementsysteem dat voldoet aan de 
eisen van de internationale norm ISO 14001. Het 
milieumanagementsysteem verplicht ons om onze 
milieuzorg op een gestructureerde manier aan te pakken, 
te beginnen met de identificatie van de belangrijke 
milieuaspecten waaraan we aandacht moesten schenken. 
Het milieuzorgsysteem wordt elk jaar geauditeerd door een 
externe onafhankelijke organisatie, die vaststelt of we aan 
alle normeisen blijven voldoen en of we blijven verbeteren 
op het vlak van milieubeheer. Het ISO 14001-certificaat 
biedt de garantie aan alle externe belanghebbenden, 
zoals buurtbewoners, omliggende bedrijven, overheden, 
leveranciers en klanten, dat ‘duurzaam ondernemen’ voor 
ons geen holle woorden zijn. 

In 2016 werd een hercertificatie-audit uitgevoerd en 
dit volgens de nieuwe normversie ISO 14001: 2015. 
Het auditteam stelde daarbij geen tekortkomingen vast, 
maar formuleerde wel een aantal opportuniteiten voor 
verbetering. De instelling concludeerde dat het systeem 
binnen de volledige organisatie goed wordt opgevolgd.

GASSEN

In de cokesfabriek worden teer, benzol en zwavel uit het 
cokesgas afgescheiden in de installaties van de nevenpro-
ducten. Die producten worden als grondstof gebruikt in de 
chemische industrie. Cokesgas, hoogovengas en convertor-
gas horen ook thuis in het rijtje van de bijproducten. Door 
hun energetische eigenschappen kunnen we ze als brand-
stof gebruiken in onze eigen processen ter vervanging van 
aardgas. Het deel dat we zelf niet kunnen aanwenden, wordt 
naar de naburige centrale van ENGIE Electrabel gestuurd om 
te worden omgezet in elektriciteit.

De kade van ArcelorMittal Gent met op 
de achtergrond de gashouders.

Hoogovengasleiding naar 
de elektriciteitscentrale van 
ENGIE Electrabel.

Onze Milieuzorg



38 | Outcome 04 | Corporate Responsibility rapport 2016 Outcome 04 | Corporate Responsibility rapport 2016 | 39

04
GRONDSTOFFEN

We proberen onze reststoffen maximaal terug in te zetten, maar 
houden daarbij rekening met procestechnische vereisten en met 
hun eventuele impact op het milieu. Door die stoffen opnieuw 
te gebruiken, besparen we op dure grondstoffen, zoals ijzererts 
en kolen, gaan we efficiënter om met natuurlijke rijkdommen en 
vermijden we dat we dit materiaal moeten storten.

SCHROOT 

Op meerdere plaatsen in het productieproces ontstaat er ook 
schroot, bijvoorbeeld aan de kantscharen in de koudwalserij, 
waar we de rollen op maat knippen. Zowel intern gerecycleerd 
als extern aangekocht schroot wordt ingesmolten in de con-
vertor van de staalfabriek, waar we van ruwijzer vloeibaar staal 
maken.

Reststoffen zijn in hoofdzaak 
ijzeroxide- en koolstofhoudende 
residuen (stoffen en slibs) die 
onvermijdelijk gevormd worden 
tijdens onze productieprocessen 
en die afgescheiden worden 
uit een gas- of waterstroom 
in onze stofafscheidings- of 
waterbehandelingsinstallaties.

HOUT

Proper en zuiver houtafval van bijvoorbeeld verpakkingen 
zamelen we selectief in. Dat hout kan als grondstof worden 
gebruikt voor de productie van spaanderplaten. Ook PMD 
zamelen we selectief in om het via recyclage een nieuw leven 
te geven. Klein gevaarlijk afval of brandbaar afval wordt via 
geëigende kanalen afgevoerd en slechts een kleine fractie 
inert, niet-gevaarlijk industrieel afval, wordt gestort.

Afvalstoffen zijn stoffen waarvoor 
het niet zo evident is om ze te 
hergebruiken. Die zamelen we 
selectief in en voeren we vervolgens 
via erkende verwerkers af.

Nieuwe schroot- en slakkenkaai

In 2016 startte het Havenbedrijf Gent met de bouw van een nieuwe schroot- en slakkenkaai 
bij ArcelorMittal Gent. Deze investering van het Havenbedrijf Gent in samenwerking met 
ArcelorMittal Gent getuigt van een wederzijds vertrouwen in een lange toekomst. Deze 
investering is eveneens een investering in duurzaamheid. ArcelorMittal Gent optimaliseert het 
bestaande schroottransport door zoveel mogelijk via binnenvaart en zeevaart aan te voeren in 
plaats van met vrachtwagens. Dit spaart jaarlijks 5.000 vrachtwagentransporten voor schroot 
uit. De slakkenkade brengt een optimalisatie van het interne transport met zich mee en maakt 
het mogelijk de slakken rechtstreeks in zeeschepen te laden. Hierdoor is er een vermindering 
van de CO2-uitstoot.

Grondstoffen

Kolen                 1,5 miljoen ton

Erts                                                     4,7 miljoen ton

Antraciet                         0,2 miljoen ton

Kalksteen 0,6 miljoen ton

Dolomiet 0,2 miljoen ton

Olivijn 0,1 miljoen ton

Poederkool 1,1 miljoen ton

Pellets 2,6 miljoen ton

Extern schroot 0,6 miljoen ton

Kalk 0,2 miljoen ton

Productiecijfers

Cokesfabriek  
Cokes                           

 
1,2 miljoen ton

Sinterfabrieken  
Sinter                           

 
5,7 miljoen ton

Hoogovens  
Ruwijzer

 
4,9 miljoen ton

Staalfabriek  
Vloeibaar staal

 
5,4 miljoen ton

Warmwalserij  
Warmgewalste rollen 4,7 miljoen ton

Koudwalserijen  
Afgewerkte koudgewalste rollen 4,0 miljoen ton

Elektrolytische verzinklijnen  
Elektrolytisch verzinkte rollen 0,59 miljoen ton

Dompelverzinklijnen  
Dompelverzinkte rollen 2,5 miljoen ton

Organische bekledingslijnen  
Organisch beklede rollen 0,62 miljoen ton

Vertinningslijn  
Vertinde rollen 0,15 miljoen ton

Gerecupereerde gassen

Cokesgas 9,3 miljoen GJ

Hoogovengas 23,5 miljoen GJ

Convertorgas 3,5 miljoen GJ

Bijproducten

Benzol                                                                                     10.000 ton

Teer  43.000 ton 

Zwavel     2.000 ton

Hoogovenslak          1,2 miljoen ton

Staalslak 0,4 miljoen ton
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Lucht

Stofbestrijding is al altijd een 
topprioriteit geweest in ons 
milieubeleid. Heel wat inves-
teringen hebben ervoor ge-
zorgd dat onze stofuitstoot 
vandaag slechts 15% van de 
stofuitstoot op het einde van 
de jaren 80 is.

In 2005-2006 lieten we een stofstudie uitvoeren door het 
VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). 
Hieruit bleek dat het vooral de diffuse emissies zijn die een 
invloed hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving van onze 
site. Daarom hebben we de laatste jaren bijzondere aandacht 
besteed aan de bestrijding van dit specifieke type emissies. We 
hebben alle verbeteringsacties gebundeld in  een stofreductie-
plan dat over meerdere jaren loopt en ook tussentijds bijge-
werkt en aangevuld wordt met nieuwe maatregelen. Enkele 
realisaties van 2016:

- nieuwe havenloskranen met een meer effectieve besproei-
ing: zo werd eind 2016 een nieuwe duwbakkenkraan B1 in 
dienst genomen met windschermen en een meer perfor-
mante sproei-installatie; 

- het besproeien van onverharde wegen bij droog weer;
- het aanbrengen van een ‘coating’ (korstvormer) op de 

grondstoffenstapels bij droog en winderig weer en het 
aanleggen van stofbermen om winderosie tegen te gaan; 

- een doorgedreven veegprogramma om de wegen binnen 
onze site stofvrij te houden;

- een alarmering in functie van de weersomstandigheden.

We werkten daarnaast in 2016 een studie af met betrekking 
tot de ombouw en uitbreiding van de stoffilterinstallaties in 
onze sinterfabrieken. In maart 2017 werd een nieuwe hybride 
filter in dienst genomen in sinterfabriek 1. In de loop van 2017 
zal sinterfabriek 2 een mouwfilter in dienst nemen. Beide ont-
stoffingsprojecten zijn goed voor een investeringsbedrag van 
21,5 miljoen euro. Hierdoor zal onze geleide stofemissie, die 
voor 75% afkomstig is van de sinterfabrieken, sterk afnemen. 
Onze belangrijkste recente investering omvat het bijplaatsen 
van een mouwfilterinstallatie ter hoogte van de gietvloer van 
hoogoven B. Dit project werd in het eerste kwartaal van 2017 
in dienst genomen en betekende een milieu-investering van 11 
miljoen euro.

Alle andere emissies, zoals van NO
x
, SO

x
 en dioxines, 

worden nauwlettend opgevolgd via een intensief intern 
meetprogramma. Zo kunnen we de goede uitbating van de 
productie- en zuiveringstechnische installaties opvolgen en 
onmiddellijk bijsturen wanneer dat nodig is. Wat de NO

x
- en 

SO
x
- emissies betreft, handelen we ook proactief door 

zorgvuldig grondstoffen te selecteren met een relatief laag 
gehalte aan stikstof (N) en zwavel (S). De recente investering 
in een ‘warme lucht’-recuperatie op sinterfabriek 2 die in mei 
2016 in dienst genomen werd, moet ons in staat stellen om de 
brandstofverbruiken (en NO

x
- en SO

x
-emissies) verder onder 

controle te houden.

Bodem

In november 2008 werd hoogoven 6 te Se-
raing stilgelegd. Op 16 december 2016 werd 
de hoogoven afgebroken. Het terrein wordt 
vrijgemaakt en daarna volgt de bodem- 
sanering. Het terrein zal deel uitmaken van 
een urbanisatieproject van de stad Luik. 

De afbraak is conform het globale akkoord dat in 
februari 2014 door de Waalse regio en Arcelor-
Mittal werd ondertekend. Naar aanleiding van de 
ontmanteling van hoogoven 6 organiseerden we op 
16 december 2016 een persconferentie om onze 
toekomstplannen voor de staalindustrie in Luik voor 
te stellen. De toekomst van ArcelorMittal Luik ligt 
in de productie van staalproducten met een hoge 
toegevoegde waarde en in de lancering van innova-
tieve concepten zoals de Jet Vapor Deposition.

De nieuwe havenloskraan in Gent werd uitgerust met windschermen 
en een sproei-installatie om stofvorming tegen te gaan.

Minder stof op de gietvloer van hoogoven B 
dankzij de vernieuwde ontstoffing.

Persconferentie naar aanleiding van de 
ontmanteling van hoogoven 6 in Luik.



44 | Outcome 05 | Corporate Responsibility rapport 2016 Outcome 05 | Corporate Responsibility rapport 2016 | 45

05

Het water dat ArcelorMittal Luik gebruikt in het productieproces 
en voor de koeling van de installaties, is hoofdzakelijk afkomstig 
van de Maas. Na gebruik wordt dit water gezuiverd en gecon-
troleerd voordat het terug in de Maas wordt gepompt.

In 2016 investeerden we in de verbetering van de kwaliteit van 
het industriële afvalwater door onze installaties te Tilleur, Kessa-
les en Flémalle bijkomend te moderniseren en automatiseren.

Ook werden, in het kader van de vergunning van de externe 
stortplaats “La Chatqueue” in Seraing, preventieve maatregelen 
genomen om de vervuiling van de beek de Cornillon tegen te 
gaan.

De voornaamste waterbron voor de Gentse site is dan weer het 
kanaal Gent-Terneuzen. Het kanaalwater wordt in het noorden 
van het bedrijfsterrein opgepompt en gaat in tegenstroom 
door het productieproces om uiteindelijk meer zuidelijk terug te 
worden gepompt in het kanaal, na zuivering in afvalwaterbe-
handelingsinstallaties, zodat de geldende lozingsnormen worden 
gerespecteerd. 

Vroeger gebruikten we voor bepaalde toepassingen ook 
grondwater. Vandaag wordt het meeste grondwater alleen nog 
opgepompt om veiligheidsredenen. Zo moeten we op sommige 
plaatsen op onze site de grondwatertafel verlagen aangezien 
contact met vloeibaar ruwijzer of vloeibaar staal een explosie 
zou kunnen veroorzaken. Om dit grondwater nadien niet verlo-
ren te laten gaan, gebruiken we het nog in een aantal kwaliteits-
kritische toepassingen.

Water

Het staalproductieproces vergt enorme hoeveelheden water, dat als 
koelwater, als proceswater en voor milieutechnische toepassingen 
wordt gebruikt. Omdat water een natuurlijke rijkdom is, gaan we er zo 
zorgzaam mogelijk mee om.

1. Koelwater
Omdat het productieproces gepaard gaat 
met hoge temperaturen, moeten onze 
installaties gekoeld worden. We koelen 
bijvoorbeeld de motoren van de sinterfa-
brieken, het pantser van de hoogovens, 
de convertor van de staalfabriek en de 
walstuigen van de warmwalserij.

2. Proceswater
Proceswater wordt gebruikt in het produc-
tieproces zelf. Voorbeelden daarvan zijn 
het water dat we gebruiken om cokes te 
blussen, om hoogovenslak te granuleren 
tot hoogovenzand, om de oxidehuid van de 
staalplakken te verwijderen in de warm-
walserij en het water dat we omzetten in 
stoom.

3. Milieutoepassingen
Ook gebruiken we water bij de 
stofbestrijding (bij het besproeien van 
onverharde pistes bij droog weer en in de 
sproei-installaties op havenkranen bij het 
lossen van stuifgevoelige grondstoffen) 
en in de gaswassingsinstallaties van de 
hoogovens en de staalfabriek.

ArcelorMittal Gent ontvangt nieuwe milieuvergunning
 
In Vlaanderen mag niemand zomaar een fabriek, een werkplaats, een op-
slagplaats … exploiteren of handelingen uitvoeren die als milieuhinderlijk be-
schouwd worden zonder daarvoor over een milieuvergunning te beschikken. 
Een milieuvergunning is een toelating om bepaalde milieuhinderlijke activiteiten 
uit te oefenen mits het respecteren van de in die vergunning opgelegde voor-
waarden.

In februari 2017 verliep de vorige basismilieuvergunning van de Gentse site. In 
het kader daarvan werden reeds in 2014 de nodige stappen genomen aan een 
nieuwe aanvraag te lanceren. Er werd een Milieueffectrapport (MER) en een 
Omgevingsveiligheidsrapport (OVR) opgesteld, die de bevoegde overheidsdien-
sten goedkeurden op respectievelijk 11 mei 2015 en 10 augustus 2015.

Nadien maakten we een aanvraagdossier op. Alle activiteiten die op de Gentse 
site plaatsvinden werden ingedeeld volgens specifieke rubrieken zoals bepaald 
in de milieuwetgeving. De verschillende productieprocessen en de bijhorende 
milieueffecten, de manier waarop die opgevolgd worden en welke maatrege-
len getroffen worden om te voldoen aan de milieuwetgeving, werden uitvoerig 
beschreven. Bijkomend dienden er een aantal extra onderwerpen worden toe-
gelicht zoals hoe er onder meer met afval, met lozingen van oppervlaktewater, 
met bodembescherming en met energie-efficiëntie wordt omgegaan. Het aan-
vraagdossier werd op 29 januari 2016 ingediend bij de Provinciale Milieuvergun-
ningscommissie, die het op 15 februari 2016 ‘ontvankelijk en volledig’ verklaarde.

Vervolgens organiseerde Stad Gent een publieke hoorzitting waarbij, na een uit-
eenzetting van de belangrijkste milieuaspecten van de site, het aanwezige pu-
bliek vragen kon stellen. In mei 2016, organiseerde de Provinciale Milieuvergun-
ningscommissie een plenaire vergadering om de adviezen van de verschillende 
overheidsdiensten met betrekking tot deze vergunningsaanvraag te bespreken.
Enkele weken later, op 23 juni 2016, nam de Bestendige Deputatie van Provincie 
Oost-Vlaanderen de beslissing om ArcelorMittal Gent een nieuwe milieuvergun-
ning toe te kennen voor een periode van 20 jaar.

1. 2. 3.

Openbare hoorzitting op 10 maart 2016 
naar aanleiding van de hernieuwing van de 
milieuvergunning van ArcelorMittal Gent.
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Fe2O3+2C = 2 Fe+CO+CO2
ijzererts + kolen = ijzer + gas

Om vlakke staalproducten met een hoge 
toegevoegde waarde te produceren, 
heb je een hoogovenroute nodig. In onze 
hoogovens te Gent zetten we ijzererts en 
kolen in. De kolen reduceren het ijzererts 
tot ruwijzer, wat vervolgens in staal wordt 
omgezet in de staalfabriek. Tijdens de 
reductie van ijzererts wordt echter ook 
CO2 gevormd. 

De CO2-voetafdruk van 
de Gentse site behoort tot 
de laagste wereldwijd.

Vandaag bestaat er geen volwaardig alternatief voor de inzet 
van koolstof als reductiemiddel in de hoogovens. Staal maken 
blijft dus per definitie CO

2
-intensief. De CO

2
-voetafdruk van 

de Gentse site behoort echter tot de laagste wereldwijd. Dit 
door een sterk geoptimaliseerd productieproces enerzijds en 
anderzijds door het efficiënt inzetten van schroot. Sterker nog, 
de wereldwijde CO

2
–voetafdruk van staal ligt gemiddeld 50% 

hoger dan het staal geproduceerd binnen ArcelorMittal Gent. 
We blijven ook inspanningen leveren om verder te verbeteren.

De Europese staalsector is onderworpen aan het Europese 
Emissiehandel Systeem (ETS). Dit betekent dat er voor elke ton 
uitgestoten CO

2
 een emissierecht moet worden ingeleverd. De 

totale hoeveelheid emissierechten is beperkt tot een vastge-
legde bovengrens. Een gedeelte wordt gratis toegekend, een 
ander gedeelte wordt verhandeld op de markt waarbij de prijs 
door vraag en aanbod wordt bepaald. Het gratis toekennen van 
CO

2
-emissierechten is onderworpen aan Europees vastgestelde 

regels en is gebaseerd op de specifieke CO
2
-emissie van de 

best presterende bedrijven (‘benchmarkniveau’) en een histo-
risch activiteitsniveau. Rechten worden gratis toegekend om 
‘carbon leakage’1 te vermijden. Het ETS-systeem geldt immers 
enkel in Europa, waardoor een ongelijk speelveld kan ontstaan 
tussen Europese staalondernemingen en hun wereldwijde 
concurrentie. 

Het ETS-systeem vraagt de staalindustrie om de CO
2
-uitstoot 

sneller te laten dalen dan wat vandaag technologisch mogelijk 
is, ondanks het feit dat de staalsector bij uitstek onderhevig is 
aan het risico op ‘carbon leakage’. Hierdoor worden de Europese 
staalbedrijven geconfronteerd met aanzienlijke tekorten aan 
gratis toegekende CO

2
-rechten. Dat geldt ook voor onze site in 

Gent, die nochtans ‘benchmark’ is op het gebied van CO
2
-effi-

ciëntie. Reeds sinds 2015 wordt ArcelorMittal Gent geconfron-
teerd met een tekort aan rechten. Tegen 2020 zal dit oplopen 
tot een jaarlijks tekort van 33%, waarbij ongeveer 1/3 van het 

jaarlijks investeringsbudget van de site gebruikt zal moeten 
worden om rechten aan te kopen. ETS leidt hierdoor tot een 
ongunstig investeringsklimaat.

Om het hoofd te bieden aan deze uitdaging werken we samen 
met partners aan doorbraakideeën. 
Het meest concrete project waar vandaag aan wordt gewerkt, 
is de omzetting via bacteriën van CO, afkomstig van de hoog-
ovens, in bio-ethanol. De haalbaarheid van het proces werd 
reeds aangetoond via pilootinstallaties. Een eerste demonstra-
tieproject op industriële schaal wordt momenteel voorbereid 
op de Gentse site. De indienstname wordt in 2019/2020 
verwacht, waarbij er ongeveer 80 miljoen liter bio-ethanol per 
jaar geproduceerd zal kunnen worden. Dit komt overeen met de 
hernieuwbare energieproductie van 120 windturbines. 

Daarnaast lopen er tal van R&D-projecten en samenwerkings-
verbanden met andere sectoren en onderzoeksinstellingen 
die allemaal kunnen leiden tot industriële processen om de 
CO

2
-uitstoot van de site verder te verminderen. De steeds gro-

tere tekorten aan CO
2
-rechten waarmee de Gentse site in de 

toekomst zal worden geconfronteerd, worden hiermee echter 
niet opgelost. 

Continue verbetering suggereert een geleidelijk proces. Het 
uitwerken van nieuwe technologieën heeft tijd nodig. Iets waar 
het tijdsschema bepaald door ETS, geen rekening mee houdt. 
In zijn huidige vorm zal ETS het voortbestaan van de Europese 
staalindustrie in gevaar brengen.  

We werken samen met partners aan doorbraakideeën 
om onze CO2-uitstoot verder te laten dalen.

1‘carbon leakage’ of ‘koolstoflekkage’ is de term die vaak gebruikt wordt 
om te verwijzen naar het risico op delokalisatie van koolstofintensieve 
bedrijven buiten Europa waar de CO

2
-regelgeving minder streng is.

Skyline van de hoogovens van ArcelorMittal 
Gent. De oranje gasleiding transporteert het 
hoogovengas naar de elektriciteitscentrale 
van ENGIE Electrabel.
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Energiebeleidsovereenkomst 

De ArcelorMittal-site in Gent behoort tot de 
wereldtop qua energie-efficiëntie. We gaan 
het engagement aan om deze positie ook in de 
toekomst te blijven behouden. Zo tekenden we 
onder meer de energiebeleidsovereenkomst (EBO) 
met de Vlaamse overheid. De toetreding tot de 
EBO brengt een vierjaarlijkse doorlichting van de 
verschillende processen met zich mee waarbij er 
gezocht wordt naar verdere verbeterende maatre-
gelen op het vlak van energie-efficiëntie. 

Onze site werd reeds een eerste maal doorgelicht 
waarbij er een aantal maatregelen werden gedefi-
nieerd. Dit alles werd opgenomen in een ener-
gieplan. De realisatie van dit energieplan wordt 
jaarlijks opgevolgd door het Verificatie Bureau 
Benchmark Vlaanderen. 

In het kader van dit energieplan namen we in het 
voorjaar van 2016 een nieuwe energiezuinige hef-
balkoven in de warmwalserij in dienst. De nieuwe 
oven maakt gebruik van de nieuwste brander-
technologie om het gasverbruik, de NO

x
-uitstoot 

en het materiaalverlies in de oven te beperken. 
De warmte uit de rookgassen van de oven wordt 
volledig gerecupereerd. De jaarlijkse energiebe-
sparing van de nieuwe oven komt overeen met het 
energieverbruik van 6.000 gezinnen.

Wij investeren in hernieuwbare energie

Wind4Flanders en Storm hebben op de terreinen van ArcelorMittal Gent 8 windturbines 
gebouwd. De windturbines hebben een tiphoogte van 200 meter en behoren daarmee 
tot de hoogste van het land. De totale capaciteit van het park bedraagt 26,25 MW (5 x 
3,45 MW en 3 x 3 MW). De windturbines zullen jaarlijks 70,8 miljoen kWh groene stroom 
produceren. Dit komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 
20.000 gezinnen. Met dit nieuwe windturbinepark leveren we een duurzame bijdrage tot 
hernieuwbare energie. Op 20 april 2017 vond de officiële inhuldiging plaats in aanwezig 
van Bart Tommelein, Vlaams Minister van Begroting, Financiën en Energie, en Joke 
Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

We investeren 60 miljoen euro (2015-2020)
in het kader van de energiebeleidsovereenkomst.

‘Accord de Branche’

In onze ArcelorMittal-site in Luik tekenden we 
het ‘Accord de Branche’. De Luikse site bestaat uit 
verschillende afwerkingslijnen gelegen op uiteen-
lopende geografische locaties. Door de toetreding 
tot het ‘Accord de Branche’ engageren we ons om  
continu te blijven verbeteren op het vlak van onze 
energieprestaties. De realisatie van dit engage-
ment wordt jaarlijks vanuit de Waalse overheid 
opgevolgd.

In 2016 werden twee belangrijke acties in het 
kader van het ‘Accord de Branche’ uitgevoerd. Met 
het oog op de renovatie van de continugloeierij 
in Tilleur werden de branders volledig vernieuwd 
met een lagere uitstoot en een hoger warm-
terendement als gevolg. Daarnaast werden vijf 
huishoudboilers geïnstalleerd voor de kantoren en 
omkleedruimtes in Tilleur. Deze twee investeringen 
zullen de energie-efficiëntie van de site verbete-
ren, conform ons engagement in het ‘Accord de 
Branche’.

06
Matthieu Jehl (CEO 
ArcelorMittal Belgium), 
Bart Tommelein (Vlaams 
Minister van Begroting, 
Financiën en Energie), 
Joke Schauvliege 
(Vlaams Minister van 
Omgeving, Natuur en 
Landbouw), Philippe 
Van Troeye (CEO ENGIE 
Benelux) en Jan Caerts 
(CEO Storm).

Een staalplak verlaat de 
nieuwe energiezuinige 
hefbalkoven in Gent.

Bij de continugloeierij in Tilleur werden 
de branders volledig vernieuwd.

Controlezaal in Tilleur.
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In 2016 introduceerde ArcelorMittal Belgium een gemeen-
schappelijke afdeling voor kwaliteitsbeheer en een gemeen-
schappelijke afdeling voor klantenrelaties om alle klantge-
bonden processen te stroomlijnen. Alle sites van ArcelorMittal 
Belgium maken gebruik van één uniek ‘supply chain’-systeem 
met het oog op de verdere verbetering van onze klantenser-
vice. Binnen ArcelorMittal Belgium hebben we dezelfde sys-
temen voor orderlancering, planning, follow-up en transport 
van afgewerkte producten. Op die manier kunnen we met één 
gezicht naar de klant toe stappen (‘one face to the customer’).

Bedrijfszekerheid ligt aan de basis van productiviteit, kwaliteit 
en service. Alle afdelingen moeten gelijktijdig een hoog niveau 
van bedrijfszekerheid bereiken. Omdat alle productielijnen 
volbelast zijn, is het onmogelijk om te herstellen van produc-
tieverliezen. Dit benadrukt het belang van het onderhoudspro-
gramma ‘Onderhoud 5.5’.
 

In een competitieve markt is klantgerichtheid de 
sleutel tot succes. Om ons kwaliteitsproces te 
verbeteren, hebben we een nieuw afdelingsover-
koepelend kwaliteitsproject ingevoerd. KOIOS 
staat voor ‘Kwaliteitsverbetering door wegwerken 
Oorzaken met betrekking tot Installatie, Organi-
satie en Systeem’. Onze ambitie bestaat erin uit 
te groeien tot de voorkeursleverancier op het vlak 
van kwaliteit en om te beschikken over duurzame 
kwaliteitssystemen en -processen in alle produc-
tiestappen.

In 2016 introduceerden we één uniforme orga-
nisatie voor kwaliteitsbeheer in de afdelingen. In 
2017 zullen we de WCM-pijler 6 verder ontwikke-
len door te focussen op drie werkstromen: proces-
bewaking, proceswijziging en kennisbeheer.

Customer Day 2016 met inhuldiging van nieuwe hefbalkoven in Gent

Op 21 april 2016 werd de nieuwe hefbalkoven in de warmwalserij van ArcelorMittal Gent officieel ingehuldigd in aanwezig-
heid van vice-eersteminister Kris Peeters en Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Op dezelfde dag organiseerden we 
ook een ‘Customer Day’, om onze klanten met onze gloednieuwe investeringen kennis te laten maken. Met onze ‘Customer 
Day’ of ‘Klantendag’ willen we de vertrouwensrelatie en samenwerking met onze klanten verder uitbouwen. De tweede edi-
tie van onze Klantendag startte in de voormiddag met een netwerking lunch. Vervolgens werden onze klanten uitgenodigd 
voor een academische sessie, gevolgd door een bedrijfsbezoek aan de warmwalserij en de afdeling kwaliteitsbeheer.

Customer Day 2017 met inhuldiging van Jet Vapor Deposition Line in Luik

Op 2 februari 2017 vond een ‘Customer Day’ plaats om de nieuwe Jet Vapor Deposition (JVD)-lijn voor te stellen aan ruim 
200 Europese industrie- en automobielklanten. Deze investering maakt het mogelijk om zinkdamp onder vacuüm op de 
staalplaat aan te brengen. De JVD-lijn vormt een wereldprimeur voor de staalindustrie. Op het programma stonden een 
academische zitting, productconferenties en een rondleiding doorheen de gloednieuwe productielijn.

Met één druk op de knop werd de 
nieuwe hefbalkoven in Gent feestelijk 
onthuld aan onze klanten.

Onze automobiel- en industrie-
klanten bezoeken de gloednieu-
we Jet Vapor Deposition-lijn in 
Luik, een wereldprimeur voor de 
staalindustrie.

Vice-eersteminister 
Kris Peeters

Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois

Brian Aranha, Executive vice 
president ArcelorMittal, head 
of strategy, CTO, R&D, CCM, & 
global automotive

Wim Van Gerven, CEO Business 
Division North, ArcelorMittal 
Europe - Flat Products
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Net als met onze eigen medewerkers willen we ook met 
externe belanghebbenden een dialoog aangaan. Bedrijfsbezoe-
ken bieden een uitgelezen kans daartoe. In 2016 organiseerde 
ArcelorMittal Gent 195 bedrijfsbezoeken. De meeste ervan 
waren gericht op onze klanten en op onderwijsinstellingen, 
maar ook gespecialiseerde milieubezoeken worden geregeld 
georganiseerd.

ArcelorMittal Gent was op zondag 2 oktober één van de 
blikvangers op de jaarlijkse Open Bedrijvendag, die in het 
teken stond van de wetenschap en technologie. Ons bedrijf is 
ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde tijdens Open 
Bedrijvendag. Al 18 jaar op rij vinden bezoekers van heinde en 
ver de weg naar ons bedrijf voor een blikje achter de schermen. 
We konden ook mooi aansluiten bij de campagneslogan van 
Open Bedrijvendag: ‘S.T.E.M. voor de toekomst!’ STEM staat 
voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. In een 
hightech omgeving als de onze zijn er uiteraard veel STEM-me-

dewerkers aan de slag (ingenieurs, masters, IT’ers, onderhouds- 
technici…). Zij maken het staal van de toekomst. Naast het 
belang van technologie en innovatie wilden we op 2 oktober 
ook onze milieu-inspanningen en het belang van staal in ons 
dagelijkse leven beklemtonen. 

Wanneer informatievergaderingen worden georganiseerd 
voor de omliggende gemeenten en voor de hele provincie 
Oost-Vlaanderen over thema’s waarbij ArcelorMittal Gent 
betrokken partij is, nemen we eraan deel. In het kader van de 
hernieuwing van de milieuvergunning vond op 10 maart 2016 
een openbare hoorzitting plaats in het bezoekerscentrum van 
het Gentse Havenbedrijf. 

In 2016 werden er individuele informatiemomenten met 
journalisten en lokale, Vlaamse, Waalse, Belgische en Europese 
politici georganiseerd om hen proactief te informeren over ons 
bedrijf en de bedrijfseconomische context waarin we actief zijn. 

in je buurt

ArcelorMittal Gent

STAAL

Samen voor een platform voor de uitwisseling van 
kennis, opleiding, onderzoek en ontwikkeling

Speeltuin voor technici

Opmars van de 
staalframebouw
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Om het imago van ons bedrijf te versterken en om ons bedrijf in de regio 
te verankeren, maken we gebruik van onze sociale mediakanalen en 
ons burenblad ‘Staal in je buurt’ voor de omwonenden van ArcelorMittal 
Gent. Ook onze bedrijfswebsite (belgium.arcelormittal.com) en 
publicaties zoals dit corporate responsibility report zijn voor onze externe 
belanghebbenden een waardevolle informatiebron.

Omwonenden die milieuklachten hebben, kunnen rechtstreeks 
contact met ons opnemen of bellen naar het groene nummer van 
de Gentse kanaalzone (0800/92.999) of van Luik (0479/79.35.64). 
Alle klachten over hinder die we ontvangen, onderzoeken we 
individueel. Op basis van de aangeleverde informatie gaan we 
na of de hinder het gevolg is van storingen in onze processen. 
Is dat het geval, dan doen we er alles aan om de hinder tot 
een minimum te beperken. Ook wanneer de oorzaak van de 
milieuhinder niet bij ons blijkt te liggen, geven we een gepast 
antwoord aan wie er melding van deed.

Tijdens de familiedag van ArcelorMittal Luik op 
5 februari 2017 kregen de medewerkers en hun 
familie een blikje achter de schermen van de 
baanbrekende Jet Vapor Deposition-lijn.

Tijdens de Open Bedrijvendag konden de 
jongeren op 3D-ontdekking gaan doorheen 
de wondere wereld van staal.

Om ons bedrijf in de regio te veran-
keren, publiceert ArcelorMittal Gent 
tweemaal per jaar een Burenblad.
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Een aantrekkingspool voor 
nieuwe medewerkers om de 
toekomst vorm te geven
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Industrie 4.0 als onze denkwijze  
‘Staalbedrijf van de toekomst’

Innovatie zit in onze genen en is een noodzakelijke voorwaarde om te 
blijven groeien. In dit kader zetten we in op ‘Industrie 4.0’ of de vierde 
industriële revolutie. Industrie 4.0 zal onze manier van produceren de 
komende tien jaar fundamenteel veranderen. We hebben alle troeven 
in huis om koploper te zijn op het blak van innovatie: hooggekwalifi-
ceerde medewerkers, hoogtechnologische installaties en sterk geau-
tomatiseerde processen. Daarnaast werken we samen met verschil-
lende onderzoekscentra binnen ArcelorMittal en de onderwijswereld 
om nieuwe staalsoorten en nieuwe bekledingen te ontwikkelen. 

4.0

Onze sterkte ligt in onze 
mogelijkheid om te 
innoveren en de grenzen 
van het staal maken te 
blijven opzoeken.

Onderzoek naar staalproductie op laboschaal 
bij kwaliteitsbeheer.

OCAS

De ArcelorMittal-site in Gent onderhoudt al 
jarenlang een nauwe samenwerking met 
het onderzoekscentrum OCAS. OCAS is een 
marktgericht onderzoekscentrum dat metaal-
gebaseerde oplossingen en resultaatgerichte 
diensten aanbiedt aan metaalproducerende en 
-verwerkende bedrijven over de hele wereld. 
Het is een joint venture tussen ArcelorMittal en 
het Vlaams Gewest.

In september 2016 vierde het onderzoekscen-
trum zijn 25ste verjaardag. OCAS kende in de 
afgelopen kwarteeuw heel wat transformaties 
en het team telt vandaag meer dan 15 natio-
naliteiten. Tijdens de openingsspeech van de 
academische zitting verwees Sven Vandeputte, 
afgevaardigd bestuurder van OCAS, nog even 
naar de oorspronkelijke doelstelling van OCAS: 
‘een brug slaan tussen producent en verbrui-
ker’. In de afgelopen 25 jaar fungeerde het on-
derzoekscentrum inderdaad vaak als een brug: 
een brug tussen industrie en universiteit, tussen 
industrie en overheid, tussen de internationale 
ArcelorMittal-groep en start-upbedrijven, tussen 
diverse competenties en O&O-partners. 

CRM

De site in Luik werkt nauw samen met de CRM-groep (Centre de Recherche Métallurgi-
que). Samen waren ze in staat om in 2016 een nieuwe productielijn te lanceren: de Jet 
Vapor Deposition. Het unieke JVD-proces kon enkel tot stand kon komen dankzij een 
doorbraak in de wetenschappelijke ontwikkeling. De lijn die begin 2017 werd ingehuldigd, 
is het resultaat van acht jaar hard werken door ArcelorMittal en de CRM-groep. 

Samenwerking met Onderzoek & Ontwikkeling:  
nabijheid van OCAS en CRM

Outcome 09 | Corporate Responsibility rapport 2016 | 63

“Het onderzoekscentrum OCAS fungeerde de voor-
bije 25 jaar als een brug tussen staalproducent en 
-verbruiker”, aldus Sven Vandeputte, afgevaardigd 
bestuurder van OCAS.
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Reeds 22 jaar milieuprijzen 

Sinds 1995 reikt ArcelorMittal Gent 
milieuprijzen uit aan de beste afstu-
deerwerken die een milieurelevant 
onderwerp behandelen in de studie-
richtingen ‘Bio-ingenieur’ en ‘Master 
in Environmental Sanitation’ aan de 
Universiteit Gent. Professoren van 
de faculteit Bio-ingenieursweten-
schappen maken vooraf een selectie 
van eindwerken die in aanmerking 
kunnen komen voor onze milieuprijs. 
De genomineerde werken worden 
vervolgens gelezen en op basis van 
een aantal criteria beoordeeld. Dit 
gebeurt enerzijds door de mede-
werkers van onze milieudienst en 
anderzijds ook door de professoren 
zelf. In onderling overleg wordt voor 
elke categorie een winnaar aange-
duid. In 2016 werden de ArcelorMit-
tal Gent-milieuprijzen voor de 22ste 
keer uitgereikt.

Milieuprijzen voor de beste afstudeerwerken 
in de studierichtingen ‘Bio-ingenieur’ en 
‘Master in Environmental Sanitation’ aan de 
Universiteit Gent.

Ondertekening raamcontract met Universiteit Gent

ArcelorMittal Gent onderhoudt al jarenlang uitstekende contacten met 
de Universiteit Gent. We laten jongeren via stages, thesissen, jobda-
gen, bedrijfsbezoeken en gastcolleges kennismaken met de talrijke 
mogelijkheden die we hen binnen onze onderneming kunnen bieden. 
Op woensdag 5 oktober 2016 sloten we een raamcontract af met 
Universiteit Gent voor een langetermijnsamenwerking. Op die manier 
willen we een gemeenschappelijk platform creëren voor de uitwisse-
ling van kennis, opleiding, onderzoek en ontwikkeling.

Met het raamcontract engageren we ons om jaarlijks een aantal 
onderzoeksprojecten (o.a. doctoraten, bilateraal onderzoek) uit 
verschillende onderzoeksgroepen financieel te ondersteunen. De 
onderzoeksthema’s situeren zich in het domein van energie- en 
CO2-efficiëntie, materiaalefficiëntie, productiviteitsverhoging en 
automatisering. De samenwerking zal een forse impuls geven aan 
waardecreatie via innovatie en garandeert de instroom van nieuwe 
inzichten en gemotiveerde kennismedewerkers. 

Matthieu Jehl (CEO ArcelorMittal Belgium) 
en Anne De Paepe (Rector Universiteit Gent) 
bezegelen de samenwerking.
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Onze bijdrage tot de 
samenleving gemeten, gedeeld 
en gewaardeerd
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We zijn niet blind voor de maatschappelijke 
uitdagingen en steunen allerhande sociale 
projecten om kansarmoede te bestrijden en 
opleidingsmogelijkheden te creëren voor 
mensen die in de rand van de samenleving 
verzeild geraakt zijn.

ArcelorMittal Belgium is stichtend lid van ‘Ondernemers 
voor Ondernemers’. Die organisatie is een Belgisch 
samenwerkingsverband tussen bedrijven en een aantal 
niet-gouvernementele organisaties. Ondernemers voor 
Ondernemers wil rendabele ondernemingsprojecten in 
het Zuiden steunen, zodat de werkgelegenheid en de 
economische activiteit in die landen een positieve impuls 
krijgen. 
 
De Kromme Boom is een zorgproject dat openstaat 
voor mensen die niet meer kunnen functioneren in de 
maatschappij. Vaak hebben ze al een voorgeschiedenis 
van hulpinstellingen achter de rug. In De Kromme Boom 
krijgen bewoners een totaalpakket aangeboden van 
wonen, werken en ontspannen zodat ze weer een normaal 
levensritme kunnen aannemen en uiteindelijk hun plaats in 
de maatschappij terug opnemen.  
 
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) is een vzw die 
actief is in de hulpverlening aan kansarmen uit het Gentse. 
De dienstverlening is zeer uiteenlopend, van relatie- en 
scheidingsbemiddeling tot hulp bij de aanvraag van sociale 
toelages of het invullen van asielprocedures. Jaarlijks krijgen 
de hulpverleners van CAW gemiddeld 12.000 hulpvragen, 
waarvan het merendeel over relatie- en woonproblemen 
gaat.  
 

Kras is een samenwerkingsverband van 13 armoedediensten 
in groot Gent. De Kras-diensten ondersteunen jaarlijks 
4.000 tot 5.000 gezinnen in armoede. De diensten die Kras 
vzw levert aan mensen in armoede, gaan van voedsel- en 
kledingbedeling, materiële hulp, budgetbegeleiding tot 
vormings- en culturele activiteiten. 
 
Daarnaast steunen we tal van sociale organisaties waarin 
medewerkers van ArcelorMittal Belgium een actieve rol 
opnemen.   
 
ArcelorMittal Belgium organiseert jaarlijks een 
solidariteitsactie waarbij ze medewerkers oproept om kledij 
en speelgoed in te zamelen ten voordele van Spullenhulp of 
van het OCMW van Flémalle. 
 
Elk jaar op de Internationale Vrijwilligersdag staat de wereld 
heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal 
ter wereld nuttig maken. Niet minder dan 20 collega’s uit 
Gent staken op 2 december de handen uit de mouwen bij 
drie welzijnsorganisaties in het Gentse (Centrum Algemeen 
Welzijnswerk, De Kromme Boom en Kras). 

Op 20 maart 2016 liepen 9 sportieve collega’s mee ten 
voordele van de vzw Onafhankelijk Leven. Samen hielpen 
ze een ‘rollende loper’ over alle obstakels en ondervonden 
ze daarbij aan den lijve met welke hindernissen een 
rolstoelgebruiker dagelijks te maken heeft. 
 
Op 24 april 2016 namen 96 medewerkers deel aan de 
loopwedstrijd ‘Haven Gent Loopt’. Daarmee steunden zij 
Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. 
 
Naast de structurele sponsoring, steunen we ook specifieke 
projecten van Ondernemers voor Ondernemers, zoals de 
deelname aan de ’20 km door Brussel’. Op 29 mei 2016 
liep een team van 51 medewerkers mee en zamelde zo geld 
in ten voordele van een project van de ngo Protos. Dat is 
een project dat de toegang tot drinkwater en sanitair in 
Madagaskar bevordert en dat ook zorgt voor een betere 
hygiëne en gezondheid. 

Tijdens de zesde editie van de Midzomernachtrun op 
18 juni 2016 werden mooie sportieve prestaties 
neergezet door onze collega’s. 70 medewerkers 
liepen ten voordele van Unicef, het Kinderfonds van 
de Verenigde Naties. 

Precies zes maanden na de Midzomernachtrun was het 
op 18 december 2016 opnieuw tijd voor een sfeervolle 
avondjogging dwars door Gent. Een enthousiaste ploeg van 
77 ArcelorMittal-lopers verscheen aan de start. Ze toonden 
zich niet alleen van hun sportiefste kant, maar liepen ook 
voor het goede doel (Unicef). 
 
De vzw Special Olympics Belgium organiseert elk jaar 
een nationaal kampioenschap voor atleten met een 
verstandelijke beperking, met de financiële steun van 
ons bedrijf. Het evenement vindt afwisselend plaats in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Meer dan 3.400 atleten, 
1.200 coaches en 1.700 vrijwilligers uit heel België komen 
samen op dit groot sportief evenement van vier dagen. De 
editie van 2016 vond plaats in La Louvière.  
 
Daarnaast steunen we tal van sportclubs waarin 
medewerkers van ArcelorMittal Belgium een actieve rol 
opnemen.

Naast projecten die 
armoede bestrijden, 
steunen we ook 
gezondheidsinitiatieven:

Veel helpende ArcelorMittal- 
handen tijdens de Dag van de 
Vrijwilliger.

Een tiental sportieve collega’s liep mee met 

de Urbain Trail door Gent ten voordele van 

de vzw Onafhankelijk Leven.

20km door Brussel

Midzomernachtrun
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We worden ook publiek erkend door onze prestaties op het 
vlak van duurzaam ondernemen. In 2016 ontvingen we voor 
de 13de keer op rij het Milieuchartercertificaat voor onze site in 
Gent. 

Het ‘Milieucharter Oost-Vlaanderen’ is een initiatief van Voka 
- Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Het heeft tot 
doel Oost-Vlaamse bedrijven aan te moedigen om een actief 
milieubeleid te voeren dat leidt tot een verbetering van het 
leefmilieu en de woonomgeving in de regio. Bedrijven nemen 
er vrijwillig aan deel. 

Meedingen naar het Milieucharter, houdt in dat je voor mini-
maal vier van tien vooropgestelde milieuthema’s doelstellin-
gen en bijhorende acties definieert en realiseert. Na afloop 
van het actiejaar komt er een evaluatieteam op bezoek dat 
zich van de realisatie van die acties komt vergewissen en ook 
nagaat of je blijft voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Het Milieucharter verplicht ons om een aantal doelstellingen 
en concrete acties te definiëren die we op korte termijn  
(1 jaar) moeten realiseren. Er wordt reeds sinds 2003 deel-
genomen aan het initiatief met de Gentse site. Het biedt een 
extra stimulans om continue verbeteringen op milieuvlak te 
realiseren. Wat trouwens ook het algemene doel is van de 
norm ISO 14001 (zie milieuzorgsysteem p. 36).

In Luik organiseren we jaarlijks een grote kerst-
wedstrijd. Alle kinderen van medewerkers tussen 0 
en 12 jaar oud kunnen hun creativiteit de vrije loop 
laten en een foto, tekening of knutselwerk insturen 
rond het thema Kerst. Alle kunstwerken worden een 
maand lang tentoongesteld in de inkomhal van het 
hoofdgebouw te Luik. Een jury selecteert een win-
naar per leeftijdscategorie.

De gelukkige winnaars 
van de kerstwedstrijd bij 
ArcelorMittal in Luik.

Het Milieucharter is een 
bevestiging dat ons milieu-
management doeltreffend 
is. Het plaatst onze in-
spanningen op het vlak van 
milieuzorg op een objectieve 
manier in de kijker.



ArcelorMittal Belgium
Keizerinlaan 66
B-1000 Brussel

contact.belgium@arcelormittal.com

belgium.arcelormittal.com


