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1

Inleiding

1.1

Terugblik op 2018

Terugkijkend op 2018 is de conclusie dat Century Aluminum Vlissingen weer een uitstekend jaar
heeft gehad, waar bijna alle doelstellingen gehaald zijn.
Op het gebied van veiligheid werd het jaar zonder ongevallen afgesloten.
Kwalitatief hebben we in 2018 een goed product geleverd en onze klant was zeer tevreden. Ook
qua leveringsbetrouwbaarheid is alles goed gegaan. De volumes zijn geproduceerd en geleverd
en zelfs meer dan plan en dit is in totaliteit binnen de budgets gedaan. Onze kostenpositie blijft
prima.Alleen op het gebied van kosten voor elektriciteit en gas hebben we onze doelstellingen
niet gehaald.
Met betrekking tot gas en het gebruik van laag-calorisch Gronings aardgas was ook Century
betrokken bij de discussie om hier verplicht van af te moeten binnen 4 jaar. Aan het eind van het
jaar werd in de media duidelijk dat dit afsluiten voorlopig niet aan de orde is (switchen naar hoog
calorisch gas mag wel, en de bestaande gas leiding zou daar wellicht voor gebruikt kunnen
worden). De onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid en wisselende standpunten van overheidswege
blijven wel zorgen voor extra onzekerheden.
De ontwikkeling van onze medewerkers met betrekking tot multi-craft en zelfsturende teams gaat
goed.
Voorbereidingen Project D zijn afgerond. Dit was inclusief al het design en engineering, de inkoop
en selectie van leveranciers. Het project ligt goed op schema voor uitvoering in 2019.
Kortom in totaliteit werden de meeste doelstellingen van 2018 behaald en is het jaar goed
geweest.

1.2

Vooruitblik op 2019

Het jaar 2019 zit vol positieve uitdagingen. Met name het bericht dat we de goedkeuring hebben
ontvangen om bakoven D in 2019 te mogen vernieuwen en vergroten is positief.
Dit zal onze langetermijnpositie en onze concurrentiepositie verder versterken. Zo zal deze
nieuwe oven met ongeveer 20% meer productie, ongeveer 25-30% minder gas (energie)
gebruiken.
Verdere verbeteringen zullen uitgevoerd worden in de pasta plant (nieuwe pek tank, nieuwe
generatie thermia ketel/energiezuiniger) en aan de RTO’s Volume anodes zal met een kleine dip
in 2019 gepaard gaan wegens de nieuwbouw en dan verdere groei. Ondanks deze groei kunnen
we nog steeds geen 100% van de vraag van Nordural leveren, dus er blijft ruimte voor ons om
verder te groeien.
Wereldwijd zien we dat de LME aluminiumprijzen sterk gestegen zijn, maar dat zijn de kosten
voor onze grondstoffen (pitch, cokes) ook. Dit is een belangrijke factor om in de gaten te houden.
Ook zien we dat we steeds beter met andere resources zoals energie om moeten gaan. De
nieuwe oven D voldoet precies hier aan.
Voor ons blijft het van belang om al de zaken die we zelf in de hand hebben ook in 2019 goed uit
te voeren. Het motto “we doen het veilig of we doen het niet” blijft van kracht.
April 2018
Robert Quak
Plant Manager
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2
2.1

HSE Beleidsverklaring (Health, Safety & Environment)
HSE beleidsverklaring – Century Aluminum Vlissingen

Ons beleid is gericht op het maatschappelijk verantwoord ondernemen, het zekerstellen van de
veiligheid en de gezondheid van al onze medewerkers en de medewerkers van derden, het
voldoen aan de wettelijke en andere HSE eisen en het voorkomen van milieuschade. Het
integrale managementsysteem zorgt voor borging en is gericht op het continu verbeteren van
onze prestaties.

2.2

Veiligheid en gezondheid

Century Vlissingen streeft naar een ongevalsvrije werkplaats. Ons uitgangspunt is dat alle
werkgerelateerde ongevallen te voorkomen zijn. Preventie van ongevallen wordt vorm gegeven
door het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) voorafgaand aan de uitvoering
van de werkzaamheden. Veiligheid en gezondheid staat bij onze activiteiten voorop. We willen
de slogan “we doen het veilig of we doen het niet“ ten uitvoer brengen voor alle
werkzaamheden die op het Century Vlissingen terrein worden uitgevoerd. Wij vragen alle
medewerkers en contractoren het werk te stoppen en te corrigeren als het werk niet veilig kan
worden/wordt uitgevoerd.
We hebben de organisatie en de processen zodanig ingericht dat de consequenties van het
gebruik van gevaarlijke stoffen nooit zal leiden tot een ernstig ongeval. Door het optimaliseren
van ons gedrag zijn we ervan overtuigd dat we de jaarlijks vastgestelde doelen zullen bereiken.

2.3

Milieu

De speerpunten van ons milieubeleid vinden hun basis in de inventarisatie en evaluatie van onze
milieuaspecten. We zullen er continu naar streven om de milieubelasting voortvloeiend uit de
aspecten met de grootste gevolgen terug te dringen. Voortdurende aandachtspunten zijn het
terugdringen van water- en luchtemissies en het beschermen van de bodem.
Andere kernpunten van het milieubeleid zijn een optimaal gebruik van grondstoffen en energie.

2.4

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van de hoekstenen van onze
ondernemingsstrategie. Century Aluminum Vlissingen wil als onderneming een rol spelen in
economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. Maatschappelijk verantwoord handelen en
ondernemen betekent dat er rekening gehouden wordt met verschillende belanghebbenden en
met de gevolgen voor toekomstige generaties.
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3

Veiligheid

3.1

Safety Scorecard

In 2018 waren er geen ongevallen met verzuim, geen ongevallen zonder verzuim en drie EHBO
meldingen. De EHBO meldingen waren de volgende:




Tijdens het los slaan van twee “plakkers” er gebruik gemaakt van een hamer en een bijl.
De bijl kwam los na de klap en viel op de enkel van de medewerker.
Tijdens tanden verwijderen van de zaag, is de medewerker met een brander langs zijn
duim gegaan
Tijdens schoonmaken van de bussklep viel de deur hiervan dicht en stootte de
medewerker zijn pink.

Op 6 november 2018 werd het doel bereikt van één jaar ongevalsvrij werken. Dit succes werd
gevierd met een veiligheidspresentje. Op 31 december 2018 stond het totaal aantal ongevalsvrije
dagen op 420.
Onderstaande tabel heeft betrekking op het totaal aantal incidenten van zowel het eigen
personeel van Century Vlissingen als alle contractoren die op de site van Century Vlissingen
werkzaam zijn geweest.

Aantal ongevallen met verzuim
Aantal dagen tussen laatste en voorlaatste ongeval met
verzuim
Aantal dagen zonder ongevallen per einde jaar

3.2

2018
0

2017
0

2016
1

2015
1

384
420

384
55

443
19

953
96

BBS - Behaviour Based Safety

Naast de focus op de werkzaamheden moeten
we een veiligheidscultuur hebben waarbij we de
werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren en
waarbij we elkaar aanspreken op momenten dat
we minder alert zijn.
Behaviour Based Safety kan ons hierbij helpen.
Een onderdeel van BBS zijn de pinpoints. In
2018 zijn er in totaal 24 pinpoints gerealiseerd.
Het merendeel van de gerealiseerde pinpoints
lag bij de maintenance afdeling.
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3.3

Bijna ongevallen en Root Cause Investigations

2018 was een succesvol jaar voor
veiligheid, gezondheid en milieu. Er zijn
in 2018 zeer veel bijna ongevallen,
verbetervoorstellen
en
schades
gemeld. In totaal zijn er 214 meldingen
gedaan, waarvan 105 bijna ongevallenonveilige situaties. Deze meldingen
helpen mee aan het voorkomen van
ongevallen of schades in de toekomst.
Het aantal schades in 2018 was hoog.
Totaal zijn er 76 gemeld.
Enkele
meldingen
zijn
verder
uitgezocht om tot de oorzaak van de
gebeurtenis te komen.
De methodiek die toegepast wordt bij Century wordt is Root Cause Investigation (RCI). De Met
deze methode wordt door een aantal medewerkers niet enkel gekeken naar de directe oorzaak
van een incident maar ook naar dieper gelegen oorzaken.
Hieronder een overzicht van de RCI onderzoeken bij Century in 2018:












3.4

Verstopte slang bij peklossing;
Hijskabel kraan 2 zit vast;
Stroomstoringen welke hebben plaatsgevonden in december 2017;
Bij werkzaamheden komt kraan 4 vlak over de medewerker heen;
Brand bij afsluiter W1/3 thermia systeem;
Verbrande polsen na aanraking met PEK;
Afgaan blusflessen pastafabriek;
Losklappen plakkers bakoven;
Overlast door bypass bedrijf;
Kneuzing bij schoonmaak F10;
Stof komt vrij bij demontage stofzender.

Milieu

In 2018 is er één melding gemaakt naar de overheid. Tijdens de ombouw van de A11 kwam een
kleine hoeveelheid cokesstof vrij. Deze is direct opgeruimd en maatregelen zijn genomen om dit
verder te voorkomen. Er zijn twee externe meldingen binnengekomen. Eén betrof een melding
van cokesstof op het water. De tweede melding kwam naar aanleiding van een plotseling by-pass
bedrijf door uitval van de RTO. Hierdoor ontstond er rookoverlast bij diverse bedrijven in de
omgeving.
Ook waren er diverse (on)aangekondigde milieu(gerelateerde) inspecties vanuit de overheid,
welke allemaal positief zijn verlopen. Alle emissiemetingen met betrekking tot lucht,- en water
waren in orde.
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4

Personeel & Arbo

4.1

Personeelsdata

Op 31 december 2018 heeft Century Vlissingen 70 vaste medewerkers in dienst. Er zijn 10 nieuwe
medewerkers aangenomen. Van de 70 vaste medewerkers werken 58 medewerkers in een fulltime
dienstverband en 12 medewerkers in een parttime dienstverband waarvan 8 vrouwen en 2 mannen.
De verhouding in % tussen de ploegendienst en dagdienst is 57/43.
In 2018 hebben 7 stagiaires werkervaring opgedaan bij Century Vlissingen bij de afdeling
Operations.
Verder zijn er 4 vast gedetacheerde medewerkers in dienst via detacheringsbureaus: 1 Project
Engineer, 2 Operators, 1 Receptioniste en 1 Magazijnmedewerker.

Personeelssterkte
Man
Vrouw
Gedetacheerden
Gemiddelde leeftijd
% Ziekteverzuim
% Vrouwen
% Verloop (Uit dienst)
% Ploegendienst

4.2

2018
68
59
9
6
42
5,20
13
12
60

2017
63
55
8
10
43
5,32
13
7
52

2016
62
54
8
6
44
4,55
13
2
60

2015
56
50
6
10
44
2,21
11
59

2014
49
45
4
6
44
1,89
8
8
57

2013
44
41
3
4
44
0,41
7
4
61

Leeftijdsopbouw vaste medewerkers per 31-12-2018

Aantal
Totaal
Categorie Operations Maintenance Kantoor # Medewerkers # Mannen # Vrouwen % Medewerkers
20-29
12
2
2
16
15
1
24%
30-39
10
1
4
15
13
2
22%
40-49
5
1
7
13
9
4
19%
50-59
10
3
7
20
18
2
29%
60-67
4
4
4
6%
41
7
20
68
59
9
100%

Aantal medewerkers
30
20
10

2

1

2

4

15

13

9

18

20-29

30-39

40-49

50-59

0
Mannen
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De Arbo-dienstverlening zoals verzuimbegeleiding en PMO’s (periodiek medische onderzoeken)
wordt uitgevoerd door Absentum Arbo.
Ziekteverzuim 2018
Verzuimduur 2018 in dagen

4.3

5,20%
878

Opleidingen in 2018

Century Vlissingen biedt werk aan hoog gekwalificeerd personeel en heeft met name operators,
technici, ingenieurs en administratieve medewerkers in dienst.
De organisatie is lean en efficiënt opgezet en de medewerkers vervullen meerdere rollen. Dit zorgt
voor zinvol en uitdagend werk voor iedereen. Training is cruciaal voor het succes en daarom biedt
Century aan al zijn medewerkers continue opleiding aan om de vaardigheden en kennis uit te
breiden en te verdiepen. Kennis en begrip van de productieprocessen is van belang om goed te
kunnen functioneren en de prestaties en het rendement te verbeteren.
De belangrijkste behaalde opleidingen in 2018 zijn hieronder vermeld.
Cursus

Deelnemers

BHV
VCA Vol
Heftruck
Hoogwerker
Ergocoach
Veilig hijsen/aanslaan van lasten
DGA Depothouder gevaarlijk afval
Hydrauliek & Pneumatiek
Vertrouwenspersoon
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5
5.1

Communicatie
Stimulering van scholieren in het kiezen van technische beroepen

Eén van de grote uitdagingen voor de toekomst van Century Vlissingen, maar ook voor andere
industriële bedrijven in de regio, is om ook in de toekomst verzekerd te blijven van voldoende
technische en operationele medewerkers op werk- en denkniveau van minimaal MBO 3.
Century wil ook in de toekomst een actieve rol blijven spelen om scholieren te stimuleren voor
techniek te kiezen. Daarnaast wil Century ook haar verantwoordelijkheid nemen om scholieren
daadwerkelijk op te leiden in techniek, o.a. via het beschikbaar stellen van stageplaatsen.
Century Vlissingen werkt nauw samen met regionale overlegorganen, kennisplatforms,
onderwijsinstituten, uitzendbureaus en samenwerkingsverbanden met haven en industrie
gerelateerde bedrijven in de regio.
Eén van deze regionale overlegorganen is PZW. Stichting Procestechniek Zeeland West-Brabant
(PZW) is een organisatie van samenwerkende partners uit industrie en onderwijs in Zeeland en
West-Brabant, met als doel voldoende en goed procestechnisch personeel opleiden voor de
arbeidsmarkt in Zeeland en West-Brabant.
Century Aluminum Vlissingen is erkend leerbedrijf voor de
volgende opleidingen:
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5.2

Sponsoring / goede doelen

Century Vlissingen heeft het beleid om de lokale gemeenschap en goede doelen te ondersteunen.
Dit doet Century onder andere gericht via sponsoring van kleinschalige activiteiten en sporten en via
het actief en passief ondersteunen van goede doelen.
Activiteiten en goede doelen aan wie Century in 2018 een bijdrage heeft gegeven waren o.a.:
Doel
Omniskaters
Stichting KIO - Smart Roadster
Stichting Ambulancewens
Tennisvereniging ’s-Abtskerke
EPZ Omloop van Borsele
ONDA
Korfbalvereniging Swift
VV Nieuwland
Sport Vereniging Nieuwdorp
Koninklijke Harmonie Ons Genoegen
Reddingsbrigade
Muziekvereniging Vooruit
Ringsrijdersvereniging Nieuwland
Playground Basketball
Kinderboerderij De Klepperhoeve

Sociaal Jaarverslag 2018
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Sponsoring
Roparun
Motorrit voor autische kinderen
Algemene sponsoring
Algemene sponsoring voor onderhoud
Etape 8
Uitvoering ‘De Nacht van Nieuwland’
Shirts
Kampeerweekend
Nieuwe belijning tennisvelden
Studieweekend
Sweaters
Nieuwe uniformen
Ringrijderij
Vlissingen Playground Tour
Slaaphuisje minivarkentjes
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6

Operations
Grondstof verbruik in MT
35.767
mt
19.928
mt

Cokes
91.947
mt

Pek

In 2018 zijn in totaal 147.957 MT anoden
verscheept naar IJsland.
De anoden worden dagelijks in containers naar
een terminal in de Vlissingse haven gebracht.
Eén keer per week worden van daaruit, door
rederij Eimskip, +/- 100 containers tegelijk via
een directe vrachtroute naar onze klant in IJsland
verscheept.

Anoderesten

Verkochte Anoden MT
200.000
150.000
100.000
50.000

147.957 144.585 141.317
74.152 77.004

0
2018

2017

2016

2015

2014

Verkochte Anoden #
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000 123.599120.265116.698
40.000
20.000

60.510 64.703

0
2018

2017
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6.1

Operationele uitgaven in de lokale economie

De opstart van Century is een boost voor zowel de werkgelegenheid als de lokale economie in
Zeeland.
Century heeft, vanaf juli 2012 tot eind 2018, een bedrag van € 32,7 miljoen gespendeerd aan
onderhoud, materialen, services en contractoren in Zeeland. De onderverdeling tussen Zeeuwse
leveranciers en de leveranciers buiten Zeeland is als volgt:

Leveranciers Omzet
100%
23%
80%

50%

42%

56%

46%

35%

31%

65%

69%

2017

2018

60%
40%

77%
50%

20%

58%

44%

54%

0%
2012

2013

2014

2015
Rest
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7

Duurzame inzetbaarheid

Het beleid omtrent vitaliteit en duurzame inzetbaar bij Century Vlissingen is als volgt:










Kijken naar de mogelijkheden van mensen en hierop anticiperen.
Creëren van voorwaarden en werkomstandigheden waarin mensen veilig en gezond kunnen
werken.
Beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en andere middelen die
bijdragen tot veilig en gezond werken.
Aanbieden van opleidingen op gebied van veiligheid, gezondheid en ergonomie.
Uitdagend, verantwoordelijk en afwisselend werk voor een positieve impact op de motivatie.
Stimuleren van gezond leven, gezond voedingspatroon en voldoende bewegen.
Aanbieden van Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
Goede begeleiding door Arbo arts
Aanbieden van deeltijdmogelijkheden conform CAO (80/90/100 en 70/85/100 regels)

De concrete acties die al zijn genomen en die in de komende tijd zullen worden genomen zijn
gebaseerd op het hierboven geformuleerde beleid.
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8

IMVO

VNMI en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
Op 23 mei vindt de ondertekening plaats van het IMVO convenant voor de basismetalen industrie
met de Nederlandse overheid en NGO’s die zich inzetten voor doelen van maatschappelijk belang.
Wat is IMVO?
Metallurgische bedrijven zijn vrijwel altijd internationaal actief. Grondstoffen en halfproducten komen
uit het buitenland en veel van de vervaardigde producten worden geëxporteerd. Sommige bedrijven
hebben ook buitenlandse investeringen. Bij deze vormen van internationaal zakendoen zijn
spelregels van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) relevant. VNMI
helpt haar leden om met IMVO aan de slag te gaan.
Het idee is dat bij de VNMI aangesloten bedrijven in hun internationale relaties trachten om
problemen voor mens, milieu en maatschappij zo veel mogelijk te voorkomen. Afhankelijk van de
aard, positie en formele verantwoordelijkheid moeten zij bij IMVO ook aandacht besteden aan issues
ver terug in toeleveringsketens. Voor Nederlandse / westerse bedrijven zijn de OESO richtlijnen
voor multinationale ondernemingen richtinggevend. Uiteindelijk is IMVO voor ieder bedrijf echter
maatwerk. Veel hangt af van de aard van de risico’s en de praktische mogelijkheden om deze aan
te pakken. Daarbij zijn onder andere de positie en invloed in de keten relevant. Vaak moet worden
samengewerkt met leveranciers, klanten, maatschappelijke organisaties en/of binnen de sector.
Sommige bedrijven zullen niet uitsluitend potentiële negatieve impacts willen voorkomen (‘do-noharm’). Als zij positief willen bijdragen aan het internationale welzijn van mens, milieu en
maatschappij (‘do good’), dan zijn de Sustainable Development Goals een bron van inspiratie.
Waarom IMVO?
Metalen hebben onder andere vanwege de kwaliteit, levensduur en recyclebaarheid over het
algemeen een positief imago. Als trotse producenten van metaalproducten willen we daarom
voorkomen dat onze eigen bedrijfsprocessen, toeleveringsketens of andere zakenrelaties
geassocieerd worden met bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, milieuschade of
corruptie.
Er zijn meerdere redenen voor VNMI om met IMVO aan de slag te gaan, waaronder:
Eisen en verwachtingen van klanten: Net zoals is gebeurd in veel andere sectoren worden met
name veel eindgebruikers van metaalproducten steeds kritischer op de duurzaamheidsprestaties
van materialen en toeleveranciers. Dit speelt vooral in de automobielsector, klanten bij de overheid
(in het kader van duurzaam inkopen), de bouw (bijvoorbeeld in de context van ‘duurzaam bouwen’
en BREEAM/LEED certificering van duurzame gebouwen) en bij producenten van
consumentenmerken. De London Metal Exchange is van plan om metaalbedrijven die geassocieerd
kunnen worden met kinderarbeid te schrappen van de lijst van goedgekeurde leveranciers.
Illustratief zijn ook de inspanningen hieromtrent van de automobielindustrie.
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Buiten de metaalketen om zijn ook andere sectoren actief op het vlak van IMVO. Denk aan steeds
strengere duurzaamheidseisen bij financiering (leningen van banken, subsidies,
exportkredietverzekeringen) en deelname aan handelsmissies. Aandacht voor IMVO is ook steeds
belangrijker om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor met name jong, hoogopgeleid personeel,
voor het versterken van relaties met toeleveranciers en, in het geval van beursgenoteerde bedrijven,
vanwege druk van aandeelhouders.
Wet- en regelgeving: In meerdere landen en óók op EU-niveau is in toenemende mate aandacht
voor IMVO in wet- en regelgeving. Bedrijven wordt hierdoor gevraagd om risico’s voor mens, milieu
en maatschappij als gevolg van eigen operaties en in toeleveringsketens in kaart te brengen en
maatregelen te nemen om deze risico’s te verkleinen. Concrete voorbeelden zijn er al. De EU heeft
in mei 2017 de Verordening voor zgn. ‘conflictmineralen’ gepubliceerd (zie: conflict minerals
regulation), op grond waarvan bepaalde bedrijven wordt gevraagd de nodige zorgvuldigheid m.b.t.
tin, tantaal, wolfraam en goud in acht te nemen. Naar verwachting zal de werkingssfeer van deze
Verordening op termijn worden uitgebreid naar andere metalen en mineralen. In de Verenigde Staten
bestaat reeds vergelijkbare regelgeving omtrent conflictmineralen: de zogenaamde Dodd Frank Act
section 1502. Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2015 het ‘Anti-Slavery Act’ gepubliceerd op basis
waarvan bedrijven m.b.t. specifieke mensenrechten hun toeleveringsketens in kaart dienen te
brengen en maatregelen moeten nemen om deze risico’s te verkleinen. Ook Frankrijk heeft IMVOregelgeving gepubliceerd in februari 2017 op basis waarvan bepaalde bedrijven hun
toeleveringsketen in kaart dienen te brengen m.b.t. mensenrechten en milieuomstandigheden.
Wat doet VNMI?
In 2014 publiceerde KPMG in opdracht van de Nederlandse overheid een ‘MVO Sectorrisicoanalyse’. De metaal-elektrotechnische keten werd daarbij vanwege mogelijke problemen voor mens,
milieu en maatschappij als ‘risicovol’ aangemerkt. De overheid wilde vervolgens met risicovolle
sectoren en maatschappelijke organisaties IMVO afspraken maken: ‘de IMVO-convenanten’.
Dergelijke convenanten zijn inmiddels met diverse sectoren afgesloten.
IMVO-convenant metaalketen
Naar aanleiding van het KPMG rapport huurde VNMI adviesbureau CREM als kwartiermaker in om
de IMVO-risico’s gedetailleerder in kaart te brengen en te verkennen wat de mogelijkheden van een
IMVO-convenant voor de metallurgische sector zijn. In 2017 heeft VNMI, naar aanleiding van het
CREM-advies, het initiatief genomen om samen met de Rijksoverheid (ministerie van Buitenlandse
Zaken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en diverse maatschappelijke
organisaties te komen tot een IMVO-convenant voor de metaalketen. In de periode 2017-2019 is
hierover onderhandeld. De ambitie is om dit convenant vóór zomer 2019 te ondertekenen. Dit
convenant dient samengevat twee doelen: individuele bedrijven in de metaalketen dienen hun IMVO
risico’s in hun internationale ketens in kaart te brengen en, voor zover mogelijk, zich in te spannen
om deze risico’s te verkleinen. Dit proces heet due diligence. Daarnaast zullen specifieke IMVOprojecten collectief worden uitgevoerd die een beter IMVO-niveau in de metaalketens mogelijk
maken.
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Project aanpak kinderarbeid
Anticiperend op dit IMVO convenant namen VNMI-leden Tata Steel, Hunter Douglas en LDM het
initiatief om risico’s op kinderarbeid in metallurgische ketens in kaart te brengen. Dit initiatief werd
mede mogelijk gemaakt door het Fonds Bestrijding Kinderarbeid en adviesbureau CREM. In dit
project zijn onder andere twee case studies uitgevoerd, één voor secundaire metalen uit Ghana en
één voor primair tin en zink uit Zuid-Amerika. Onderdeel van dit initiatief is ook de ontwikkeling van
een VNMI due diligence toolkit.
VNMI-due diligence toolkit
Deze toolkit helpt bedrijven concreet bij het opzetten en uitvoeren van hun due diligence als het gaat
om risico’s op kinderarbeid in de metaalketen. Eén module van deze toolkit beschrijft hoe bedrijven
due diligence in de bedrijfsvoering kunnen invoeren. Een andere module gaat specifiek over het
voorkomen van kinderarbeid in metaalketens
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