Nieuwsbericht
VNMI had nog nooit zoveel leden

Zeeuwse aluminiumindustrie terug bij VNMI
Zoetermeer, dinsdag 22 december 2015– De Vereniging Nederlandse Metallurgische
Industrie (VNMI) is trots dat zij de aluminiumgieterij Zalco B.V. en, sinds afgelopen
week, anodefabrikant Century Aluminum Vlissingen B.V. tot haar lidbedrijven mag
rekenen. VNMI-directeur Frank Buijs: “De behartiging van de gezamenlijke belangen
van de metallurgische industrie oogst kennelijk veel waardering binnen en buiten de
sector, want de vereniging heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in het aantal leden.”
Joop de Ridder, directeur van Zalco: “Onze aluminiumgieterij is terug van
weggeweest. We hechten sterk aan de behartiging door VNMI van de gezamenlijke
belangen van de metaalproducenten en zijn daarom lid van VNMI.” Robert Quak,
plant manager van Century Aluminum Vlissingen: “Century Aluminum is
onlosmakelijk verbonden met de Europese aluminiumproductie. We vinden het niet
meer dan logisch ook verbonden te zijn met de VNMI als collectief voor de
metaalproducenten in Nederland.”
Gezamenlijke oorsprong
VNMI is verheugd dat deze belangrijke boegbeelden van de Zeeuwse aluminiumindustrie
nu beiden hebben besloten toe te treden tot VNMI. Hun oorsprong ligt in het
productiecomplex dat in 1969 onder de naam Pechiney Nederland NV werd begonnen.
Nadat de fabriek als geheel werd gestopt in december 2011, is de gieterij medio 2012
verder gegaan onder de naam Zalco B.V. De anodefabriek is in november 2013 onder de
hoede van Century Aluminum opnieuw in productie gegaan. Buijs: “Beide bedrijven waren
binnen het oude concern al lid van VNMI. Ze hebben de intentie wederom deel te nemen
aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie en onderschrijven nog altijd de
doelstellingen van de metallurgische sector om tegen 2030 50% minder energie te
verbruiken per eenheid product in vergelijking met 2005.”
Over Zalco B.V.
Zalco B.V. is een aluminiumgieterij die gespecialiseerd is in het gieten van aluminium
extrusiepalen en walsplakken. Als grondstof voor de producten verwerkt de fabriek zowel
schroot als primair aluminium. Dit kan indien gewenst ook door de klant worden
aangeleverd, waarna Zalco het in de vorm en gewenste samenstelling giet.
Over Century Aluminum Vlissingen B.V.
In juni 2012 kocht Century Aluminum de anodefabriek in Vlissingen. De anoden worden
verscheept naar IJsland, waar zij worden gebruikt in het productieproces van de
aluminiumsmelter en zusterbedrijf Nordural Grundartangi in IJsland. Tevens zullen anoden
worden verkocht aan derden.
Over VNMI
De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) is de branche-organisatie van
Nederlandse producenten van ruwe metalen, metaallegeringen en halffabricaten daarvan
(www.vnmi.nl). VNMI vertegenwoordigt ruim 80% van de in Nederland gevestigde
metallurgische industrie (bedrijven met rechtspersoonlijkheid en 20 of meer medewerkers).
De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in Nederland circa 50.000
voltijdsbanen (direct/indirect) en EUR 6 miljard exportwaarde (Nyfer, 2012).
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