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ArcelorMittal in België

Gent

“Niets is belangrijker dan de
gezondheid en veiligheid van
alle mensen op onze sites”

Geel
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5.000 Interne werknemers
1.300 externen
13.000 directe en indirecte
tewerkstelling
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✓

bedienden
arbeiders
kaderleden

Hightech bedrijf
Productie van veilig en duurzaam staal
5.000 hoog opgeleide medewerkers, gepassioneerd en
creatief om het staal van morgen te maken via onze
sterke cultuur van continue verbetering & leren
+/- 600 ingenieurs en > 200 IT specialisten

Drie kernboodschappen
1

Staal, hét duurzame basismateriaal bij uitstek voor onze welvaart
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ArcelorMittal Belgium
is 1/3 groener dan het wereldgemiddelde
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Onze fabriek van de toekomst
vormt de kern van de circulaire economie

=> Europa moét een
gelijk speelveld creëren

• 100% recycleerbaar zonder kwaliteitsverlies
• Bijna 100% van onze restproducten worden als
grondstof ingezet in andere industrieën (cement).
• Het is de bouwsteen voor hernieuwbare energie
(windmolens en zonnepanelen) .
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• We zijn wereldtop inzake energie- en CO2efficiëntie
• We volgen het klimaatakkoord van Parijs
• We streven naar klimaatneutraliteit in 2050

• We zullen afval van de maatschappij en
bijproducten van andere bedrijven verwerken
als grondstof
• We willen grond- en brandstof aan de maatschappij leveren ter vervanging van aardolie.

Energie & Milieu
Boodschap 3: Onze staalfabriek van de toekomst vormt de kern van de circulaire economie

Metacarb
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Onze staalfabriek van de toekomst:
Het hart van de circulaire economie door symbiose en samenwerking

Smart Delta Regio
Uniek potentieel op het vlak van milieu en klimaat
• De 2de grootste havenzone in
BENELUX (na Rotterdam)
• Ambitie om een duurzaam
ecosysteem uit te bouwen:
CO2-neutraal en afvalneutraal
• Unieke positie in Europa –
harmonisatie als showcase voor
EU Green deal:
➢ Grensoverschrijdend
(VL-NL) => regelgeving
➢ Infrastructuur => missing
link voor H2, CO2, 380kV

➢ Sectoroverschrijdend
(chemie, petrochemie, agroen staalindustrie) =>
piloten/synergieën

Sluiskil
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Er is dringend nood aan juiste actie
4 mogelijke staalmodellen die de toekomst definiëren
Positieve
globale klimaaten milieuimpact
-4 miljoen ton CO2

Delokalisatie /
economische
contractie

-2 miljard euro

-1 miljard euro

Na 2040

3. Elektrische (H2-) staalproductie:
Al de groene elektriciteit die in de volgende
10 jaar in België gepland wordt, is
onvoldoende om enkel het staal van
ArcelorMittal Gent te produceren.

4. Geïntegreerde route:
Grond- en afvalstoffen tot eindproducten:
•
Vervangen van fossiele C door groene en
circulaire C en H2
•
Bijdrage tot circulaire economie
•
Ontwikkeling van nieuwe producten/processen
•
Optimaliseren van globaal transport

+1 miljard euro

Economische
ontwikkeling

+2,7 miljoen ton CO2

1. Stop staalproductie in EU:
De EU-lidstaten zetten de productie
van staal stop en importeren alle
staalproducten.

2. Opportunistisch model:
De EU-lidstaten kopen halffabricaten
aan en verwerken deze tot
eindproducten

+3 miljoen ton CO2
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Vóór 2030
Negatieve
globale klimaaten milieuimpact

We moeten absoluut vermijden dat we, onder impuls van blinde ambitie of populisme, verkeerde richtingen uitgaan die
contraproductief zijn op het vlak van milieu en ontwikkeling.
De overheid dient een visie te ontwikkelen om de industrie te ondersteunen op het vlak van :
Regelgeving - Infrastructuur - Pilootprojecten

