
NEDERLANDS

TRAFIGURA GROUP PTE. LTD.

2019
SAMENVATTING 

VERANTWOORDELIJK-
HEIDSVERSLAG



03 Verklaring van de uitvoerend voorzitter en CEO

04 Onze benadering 

06 Gedrag en naleving: strenge normen qua bedrijfsvoering

08 Maatschappij: onze maatschappelijke impact beheersen

10 Gezondheid en veiligheid: een veilige en gezonde werkplek

12 Milieu en klimaatverandering: milieurisico’s beheersen

14 Onze mensen: een cultuur gericht op verantwoordelijkheid

Gemiddeld aantal 
werknemers1

6.469

Werknemers opgeleid  
in anti-omkoping en -corruptie

2.519

Werknemers opgeleid  
in antiwitwaspraktijken

1.654
6.4692019

5.5912018

4.8572017

2.5192019

9952018

2017

1.6542019

9892018

5652017

Dodelijke ongevallen

1

Verzuimincidenten

60

Verzuim door een arbeidsongeval

1,76
12019

42018

22017

602019

642018

1042017

1,762019

2,402018

3,622017

Totaal van eerste aankopen van 
NOC’s in EITI-landen in 2018

$ 3,2 miljard

Totaal van eerste aankopen van 
NOC’s in niet-EITI-landen in 2018

$ 35,8 miljard

Know Your Counterparty-controles

8.672
3,22018

2,72017

1,12016

35,82018

30,02017

20,12016

8.6722019

6.4752018

5.9752017

Gemorste olie in liters

3.823

Gerapporteerde milieu-incidenten

116

Scope 1- en Scope 2- 
broeikasgasemissies

1.035.690 tco2e

Scope 3- 
broeikasgasemissies

6.959.378 tco2e
2019

2018

2017 43.351

1162019

1462018

1152017

1.035.690 6.959.3782019 2019

472.161 5.894.0372018 2018

2017 2017

3.823

4.725

1 Het totale aantal werknemers wordt berekend als gemiddeld aantal tijdens het boekjaar dat loopt van 1 oktober t/m 30 september. Het aantal 
werknemers omvat eveneens de activa waarover Trafigura de managementcontrole uitoefent, zoals MATSA (Spanje), Porto Sudeste (Brazilië) en 
de Mawson West mine (Democratische Republiek Congo). Dergelijke activa zijn op de balans van Trafigura gedeconsolideerd. Vandaar dat het 
gerapporteerde gemiddelde aantal werknemers in het verantwoordelijkheidsverslag en in het jaarverslag van Trafigura zal verschillen.

 Nieuwe toevoegingen aan onze Groep zijn alleen opgenomen als ze tijdens de eerste helft van het boekjaar werden geïntegreerd. Op 31 juli 
werd Trafigura voor 98 procent eigenaar van Nyrstar. Vanwege de overnamedatum, twee maanden voor het einde van ons boekjaar, worden de 
gegevens van Nyrstar pas opgenomen in het verantwoordelijkheidsverslag 2020.
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Het is mij een genoegen u deze vijfde samenvatting 
van het verantwoordelijkheidsverslag van Trafigura 
te presenteren, waarin onze prestaties op het 
gebied van milieu, sociaal bewustzijn en bestuur 
(Environmental, Social and Governance – ESG) in 
2019 zijn opgenomen. Net als zijn voorgangers, 
biedt het hoofdverslag een open en praktisch 
perspectief op wat verantwoordelijkheid betekent 
voor Trafigura. In het verslag wordt uitgelegd hoe 
we, zowel zelfstandig als in samenwerking met 
anderen, onze impact op maatschappij en milieu 
beheersen.
2019 werd gekenmerkt door klimaatactivisme 
en door vooruitgang in de financiering van 
ESG. De door ons verklaarde doelstelling om 
binnen onze sector een leidende rol te spelen in 
maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
belangrijker dan ooit. 
De impact van klimaatverandering en de noodzaak 
om de transitie naar een koolstofarme economie te 
versnellen, heeft reeds aanzienlijke veranderingen 
teweeggebracht in de internationale handel. Ons 
bedrijfsmodel en de manier waarop we activa 
en de handel in grondstoffen beheren, evolueert 
snel en het is een hele uitdaging om die factoren 
het hoofd te bieden en daarop in te spelen. Het 
oprichten van de Power and Renewables Division 
van Trafigura is slechts een van de voorbeelden 
van de stappen die we hebben gezet en we 
verheugen ons erop u de komende jaren verslag 
uit te brengen over de voortgang ervan. 

Op operationeel niveau vergt verantwoordelijk 
gedrag onverdeeld toegewijd zijn aan veilige 
activiteiten en een niet-aflatende focus op 
krachtige handelswijzen en naleving.
We blijven ons compliance-programma 
aanscherpen, want ons bedrijf is gegroeid en 
heeft zich aangepast. In het afgelopen jaar zijn 
we gestopt met het inzetten van tussenpersonen 
voor bedrijfsopbouw en -ontwikkeling. Dat is 
een belangrijke stap die wordt versneld door de 
geografische schaal die Trafigura nu heeft bereikt.
Technologie speelt een steeds belangrijkere rol 
bij het evalueren, bewaken, identificeren en 
signaleren van tegenpartijen en activiteiten met 
een hoog risico. Technologie vervangt echter de 
behoefte aan menselijk toezicht, systematische 
training en due diligence niet. We blijven ons 
compliance-programma ook het komende jaar 
herzien en met de sector werken aan verbeteringen 
naargelang de technologie, de voorschriften en de 
verwachtingen van stakeholders zich ontwikkelen.
Onze stakeholders hebben de inspanningen van 
Trafigura van de afgelopen jaren om vertrouwen 
op te bouwen door meer betrokkenheid en 
transparantie zeer gewaardeerd. Dat vertrouwen 
behouden zal in toenemende mate afhangen 
van ons vermogen om gebruik te maken van 
onze ondernemersgeest, ons marktinzicht en 
ons logistieke netwerk om een koolstofarme 
economie na te streven.
Ik informeer u in de loop van 2020 
graag over het verdere verloop van de 
verantwoordelijkheidsagenda.

 Voor een exemplaar van het volledige 
verantwoordelijksheidsverslag 2019 van Trafigura 
verwijzen we u graag naar:  
www.trafigura.com/2019RR

Handelen met verantwoordelijkheid
Verklaring van de uitvoerend voorzitter en CEO

Jeremy Weir

Uitvoerend 
voorzitter en 
CEO

“De door ons verklaarde 
doelstelling om 
binnen onze sector een 
leidende rol te spelen 
in maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen is 
belangrijker dan ooit.”
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Onze benadering
Over ons verslag
In ons verantwoordelijksheidsverslag 2019 
wordt de voortgang van Trafigura in de 
loop van het jaar waarin verantwoordelijke 
bedrijfspraktijken werden geïmplementeerd, 
beschreven. Het presenteert onze prestaties ten 
opzichte van de doelstellingen die in voorgaande 
jaren zijn vastgesteld om onze impact op 
maatschappij en milieu en gezondheid en 
veiligheid te beheersen, en het legt eveneens 
toekomstige aandachtsgebieden vast.
Het hoofdverslag van dit jaar is opgesteld 
conform de richtlijnen van het Global Reporting 
Initiative (GRI). Het vertegenwoordigt 
ook onze United Nations Global Compact 
Communication over voortgang bij het 
implementeren van in de Tien Principes van 
de UNGC en het zet onze activiteiten af tegen 
de volgende doelstellingen van de VN op het 
gebied van duurzame ontwikkeling:

Doel 8: Waardig werk en 
economische groei

Doel 9: Industrie, innovatie en 
infrastructuur

Doel 12: Verantwoorde 
consumptie en productie

Doel 13: Klimaatactie

Doel 17: Partnerschap voor 
de doelen

Ons streven
Als een van 's werelds grootste onafhankelijke 
handelsondernemingen voor fysieke grondstoffen 
en logistiek erkennen we de impact die we 
hebben, zowel positief als negatief, evenals het 
belang van een verantwoordelijke onderneming 
zijn. 
Trafigura streeft voortdurend naar het creëren 
van deze waarde door onze inspanningen 
te baseren op en onze prestaties te meten 
aan de hand van de volgende vijf cruciale 
verantwoordelijkheidsdoelstellingen die de 
waarden van onze onderneming weerspiegelen.
Een overzicht van onze prestaties en 
doelstellingen op elk cruciaal gebied wordt op 
de volgende pagina's samengevat.

Gedrag en naleving
Ervoor zorgen dat activiteiten voldoen aan alle 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving en 
dat werknemers zich houden aan onze Zakelijke 
Gedragscode.

Maatschappij
Voorkomen dat mensenrechten worden 
geschonden, eventuele schade beperken en 
maatschappelijke instemming voor onze 
activiteiten verkrijgen en behouden.

Gezondheid en veiligheid
Activiteiten veilig uitvoeren en risico's 
verminderen en beheersen.

Milieu
De negatieve impact op de natuurlijke omgeving 
minimaliseren en reageren op de impact van 
klimaatverandering.

Mensen
De beste mensen aantrekken, opleiden en hen 
behouden in een werkomgeving die integriteit, 
gelijke kansen en wederzijds respect stimuleert.
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Beleids- en richtlijnen
Onze beleids- en richtlijnen bepalen hoe we 
zakendoen en wat we van onszelf en van onze 
tegenpartijen verwachten.

Governance
Het besturen van en het toezicht houden op 
deze beleids- en richtlijnen worden verzorgd 
door een aantal comités uit verschillende 
afdelingen van onze onderneming.

Verantwoordelijkheidskader
Het beleid wordt op een consequente 
en samenhangende manier in de 
praktijk gebracht en begeleid door ons 
‘Verantwoordelijkheidskader’ dat onze inzet 
voor verantwoordelijke bedrijfspraktijken in 
praktische zin vertaalt richting onze activiteiten 
en daar sturing aan geeft.

Onze specifieke kwesties in 
kaart brengen
Ter ondersteuning van ons 
Verantwoordelijkheidskader identificeert en 
beoordeelt Trafigura feitelijke en mogelijke 
nadelige gevolgen waarbij de Groep betrokken 
zou kunnen zijn – dat kan zowel bij onze 
eigen activiteiten als bij die van onze zakelijke 
relaties zijn.
Dit proces, dat jaarlijks wordt geëvalueerd, 
is gestoeld op de expertise binnen de Groep 
en behelst uitgebreid overleg met mogelijk 
getroffen groepen en andere relevante 
stakeholders.

Betrokkenheid van stakeholders 
Een essentieel onderdeel van onze inzet voor 
verantwoordelijke bedrijfspraktijken is onze 
stakeholders erbij blijven betrekken. Dat stelt 
ons in staat om feitelijke en mogelijke specifieke 
kwesties te identificeren en de manier waarop 
we werken steeds te verbeteren.
Onze strategieën, initiatieven en doelstellingen 
worden bepaald door de feedback die we 
ontvangen van groepen die relevant zijn 
voor onze bedrijfsactiviteiten, waaronder 
investeerders, klanten, leveranciers, overheden, 
NGO's, branchegenoten, onderwijsinstellingen, 
gemeenschappen en onze werknemers.
Onze betrokkenheid bij deze groepen kent 
verschillende vormen: van bilateraal overleg tot 
deelname aan sectorale discussies en fora met 
meerdere stakeholders.
Meer informatie over onze activiteiten rondom 
het betrekken van de stakeholders in 2019 
is beschikbaar in de volledige versie van ons 
verslag.

 Voor onze beleids- en richtlijnen, het 
Verantwoordelijkheidskader en hoe we 
specifieke kwesties in kaart brengen, verwijzen 
we u graag naar onze website:  
www.trafigura.com/responsibility
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Samenvatting 
2019

De naleving beheersen voor een organisatie 
van onze omvang, met de reikwijdte van onze 
activiteiten, locaties over de hele wereld en met 
dit aantal relaties is complex en vergt een sterk 
gemeenschappelijk kader. Daarom zijn we gestopt 
met het inzetten van tussenpersonen of bureaus 
voor bedrijfsopbouw en -ontwikkeling. In ons werk 
veranderen de risico's voortdurend. We blijven onze 
opleidingen op belangrijke gebieden uitbreiden voor 
de werknemers van onze Groep. We verbeteren en 
stimuleren bijvoorbeeld solide handelspraktijken, 
waaronder onze training Zakelijke Gedragscode voor 
al het nieuwe kantoorpersoneel. Deze opleiding 
is 742 keer gegeven in 2019 en er zijn aanzienlijk 
meer trainingen in antiwitwaspraktijken en anti-
omkoping gevolgd. In 2019 zijn deze trainingen 
2.519 en 1.654 keer gegeven. Ook houden we ons 
strikt aan alle economische en handelssancties. 
We hebben het PurpleTRAC-systeem van de 
scheepvaart overgenomen, waardoor we scherper 
toezicht kunnen houden op schepen die geassocieerd 
worden met gesanctioneerde landen, entiteiten of 
personen. We volgen alle ontwikkelingen binnen 
vele rechtsgebieden die invloed hebben op onze 
organisatie, we anticiperen op de mogelijke gevolgen 
daarvan en we zijn proactief in het verduidelijken en 
toepassen van nieuwe regels. 

Verantwoorde bedrijfsvoering6



Stoppen met het inzetten van tussenpersonen of 
bureaus voor bedrijfsopbouw en -ontwikkeling.

Overnemen van het PurpleTRAC-systeem van de 
scheepvaart, waardoor we scherper toezicht kunnen 
houden op schepen die geassocieerd worden met 
gesanctioneerde landen, entiteiten of personen.

742 onlangs begonnen kantoorpersoneelsleden 
zijn opgeleid in de Zakelijke Gedragscode 
in 2019. (2018: 570)

1.654 in 2019 gegeven trainingen in 
antiwitwaspraktijken. (2018: 989)

2.519 in 2019 gegeven trainingen in anti-
omkoping en -corruptie. (2018: 995)

Due diligence

Ons Know Your Counterparty-programma (KYC) 
blijven ontwikkelen door het introduceren van 
efficiëntie, de informatiestroom te verbeteren 
en een uitgebreide dekking te behouden.

Training

Het trainingsprogramma verder ontwikkelen 
en uitbreiden op belangrijke risicogebieden 
voor de werknemers van de hele Groep.

Betrokkenheid bij regelgeving

Steeds betrokken blijven bij belangrijke 
kwesties inzake de grondstoffenhandel.

Betrokkenheid van stakeholders

Steeds en diepgaand allerlei stakeholders erbij 
betrekken. Bijdragen aan het debat omtrent een 
afdoende zakelijke gedragscode op internationale 
fora, ten overstaan van brancheorganisaties en 
met partijen waarmee we handel drijven.

Gedrag en naleving
Waar we ook actief zijn, we willen zorgen dat ons gedrag overeenstemt met alle 
van toepassing zijnde (inter)nationale wetten en de toepasselijke internationaal 

erkende normen.

Prestaties  
2019

Doelstellingen 
2020

Verantwoorde bedrijfsvoering 7



Samenvatting 
2019

Als een toonaangevende, wereldwijde 
handelsonderneming in metalen en mineralen 
hebben we de plicht om op een verantwoorde 
manier samen te werken met de gemeenschappen 
waarin we werken en ervoor te zorgen dat onze 
toeleveringsketen de mensenrechten volledig 
respecteert en dat er geen sprake is van kinderarbeid. 
Ons programma voor Verantwoord Inkoopbeleid, 
dat ontworpen is om een meer diepgaande 
risicobeoordeling en -rapportage te bieden van onze 
koper- en kobaltactiviteiten, is in 2019 uitgebreid met 
aluminium, lood en zink. We blijven toonaangevend 
in onze sector wat betreft het verbeteren van de 
due diligence van toeleveringsketens. Zo overleggen 
we bijvoorbeeld actief met de London Metal 
Exchange (LME) over de voorgestelde introductie 
van een verantwoord inkoopbeleid bij alle bij de LME 
aangesloten merken. Ook voeren we gesprekken met 
downstream-bedrijven, met name automerken, over 
de mogelijke risico's van koper- en kobaltproductie in 
de Democratische Republiek Congo (DRC). In 2019 
kreeg Trafigura een zetel in het bestuur van het 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 
De organisatie stimuleert open en verantwoord 
beheer van natuurlijke grondstoffen. We waren 
de eerste onafhankelijke handelsonderneming in 
grondstoffen die steun betuigde om betalingen aan 
staatsbedrijven in EITI-landen bekend te maken. In 
2019 bedroeg de EITI-bekendmakingen van eerste 
aankopen van olie- en petroleumproducten van 
nationale oliemaatschappijen (NOC’s) in EITI-landen 
USD 3,2 miljard (2017: USD 2,7 miljard). Het totaal 
aan betalingen aan NOC’s in niet-EITI-landen 
bedroeg USD 35,8 miljard (2017: USD 30 miljard).

Verantwoorde bedrijfsvoering8



Maatschappij
We streven ernaar om nauwere banden met gemeenschappen te stimuleren en 

zowel lokaal als internationaal meer transparantie te bewerkstelligen.

Prestaties  
2019

Doelstellingen 
2020

Het Stakeholder Engagement Programme 
van Trafigura consolideren en verbeteren.

Daar waar nodig gerichte due diligence, 
impactbeperkende activiteiten en rapportering 
aanpassen ter ondersteuning van het verantwoord 
inkopen van alle metalen en mineralen door 
Trafigura conform de LME-vereisten.

Het Mutoshi Pilot Project opzetten als 
benchmarkvoorbeeld voor intersectorale 
samenwerking bij het formaliseren van 
ambachtelijke, kleinschalige kobaltwinning.

Rechtstreeks bijdragen aan het mandaat van 
het EITI evenals het uitbreiden daarvan in 
de grondstoffenhandel, bijvoorbeeld door 
actieve deelname aan het EITI-bestuur.

De EITI-bekendmakingen van Trafigura 
doorontwikkelen, zodat er een meer 
gedetailleerd verslag ontstaat over EITI-
landen bij hun inspanningen om de 
herziene EITI-norm te implementeren.

Klachtenafhandeling op operationeel niveau 
verbeteren conform de Trafigura-norm.

Daar waar nodig gerichte due diligence 
en impactbeperkende activiteiten 
stimuleren en uitvoeren ter ondersteuning 
van het verantwoord inkopen van alle 
metalen en mineralen door Trafigura.

Chemaf blijven ondersteunen bij het 
opzetten van Mutoshi als benchmarklocatie 
voor verantwoorde, grootschalige 
semi-gemechaniseerde mijnbouw.

Overleg met stakeholders ondersteunen ter 
bevordering van het verantwoord inkopen 
van metalen en mineralen, inclusief maar 
niet beperkt tot actief contact met Pact, 
de OESO, de Global Battery Alliance en 
de London Metal Exchange (LME).

De activiteiten van het EITI en het toepassen 
van de EITI-norm op de grondstoffenhandel 
blijven ondersteunen en stimuleren.

$ 3,2 miljard

Totaal van eerste aankopen van NOC’s in EITI-landen 
in 2018 (2017: USD 2,7 miljard)

$ 35,8 miljard

Totaal van eerste aankopen van NOC’s in niet-EITI-landen  
in 2018 (2017: USD 30 miljard)

 Niet behaald   Wordt verbeterd   Behaald
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Samenvatting 
2019

Gezondheid en veiligheid is een grondrecht van al 
onze werknemers en onderaannemers. We hanteren 
een zero tolerance-beleid qua werkgerelateerde 
dodelijke ongevallen. We betreuren dan ook dat er 
dit jaar één overlijden is gemeld doordat een lid van 
de bemanning malaria kreeg op een schip voor de 
kust van West-Afrika (2018: 4). Als Groep daalde ons 
verzuim door arbeidsongevallen (Lost-Time Incident 
Rate – LTIR) in 2019 met 27 procent ten opzichte 
van 2018.  
Deze verbetering betekent een LTIR-verlaging van 
62 procent in de afgelopen 3 jaar. Onze totale 
frequentie te documenteren gevallen (Total 
Recordable Case Frequency – TRCF) daalde met 
15 procent tot 2,60 gevallen (2018: 3,07 gevallen). 
Beste praktijken delen en leren van onze bijna-
ongevallen en incidenten maken deel uit van onze 
huidige veiligheidstraining. We deelden 259 te leren 
lessen (Lessons to Be Learnt – L2BL) met de relevante 
deelnemers (2018: 167). Onze veiligheidscultuur 
geldt ook voor onze onderaannemers. In 2019 
werden er 683 HSEC-beoordelingen voor 
onderaannemers overwogen (2018: 403) en 
183 onderaannemers die niet aan onze normen 
voldeden, werden afgewezen.  
De frequentie van verkeersongevallen (Road Traffic 
Accident Frequency – RTAF) daalde met 22 procent 
naar 0,76. (2018: 0,98). Standaard voeren we 
meerdere zekerheidscontroles uit op locaties met een 
hoog risico.

Verantwoorde bedrijfsvoering10



Gezondheid en veiligheid
Onze activiteiten veilig uitvoeren is fundamenteel.  

We streven ernaar risico's te minimaliseren, waar deze zich ook voordoen.

Prestaties  
2019

Doelstellingen 
2020

Nul sterfgevallen.

20 procent verlaging van de LTIR 
op groepsniveau ten opzichte 
van de gegevens van 2018.

Groepsbreed het aantal gemelde 
bijna-ongevallen verlagen en 
het aantal L2BL verhogen.

Het verder verbeteren van onze due 
diligence voor onderaannemers en het 
groepsbrede zekerheidsprogramma.

Nul sterfgevallen.

De LTIR op groepsniveau met nog eens 20 procent 
verlagen ten opzichte van de gegevens van 2019.

Groepsbreed het aantal gemelde bijna-ongevallen 
verlagen en het aantal L2BL verhogen.

De gemiddelde tijd die nodig is om 
niveau 3-incidentonderzoeken uit te 
voeren, te verkorten tot 28 dagen.

 Niet behaald   Wordt verbeterd   Behaald

60
Verzuimincidenten (LTI) 
(2018: 64)

1,76
Verzuim door arbeidsongevallen (LTIR) 
(2018: 2,40)

258
Te leren lessen (L2BL) gedeeld 
(2018: 167)
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Samenvatting 
2019

We beheersen de impact die we hebben op de natuurlijke omgeving en 
we werken aan en reageren op ons inzicht in klimaatverandering.  
Daarom hebben we onze inzet uitgesproken om een leidende rol te spelen 
op het gebied van transparantie van broeikasgassen (BKG). We rapporteren 
prestaties van BKG, hanteren en bepleiten internationaal erkende normen 
en stemmen onze activiteiten af op en werken samen met internationale 
fora en organen.

Maritieme emissies vormden 89 procent van de BKG-inventaris van 
Trafigura in 2019. Ons totaal aan gerapporteerde emissies steeg met 
26 procent in 2019 tot 7,99 miljoen tCO2e (2018: 6,38 miljoen tCO2e). 
De toename was het gevolg van hogere verhandelde volumes, 
veranderingen in de activaportefeuille van Trafigura en uitgebreidere 
verslaglegging. Scope 1 en Scope 2-emissies vertegenwoordigen 
1.035.690 tCO2e (2018: 472.161 tCO2e), een stijging van 119 procent 
ten opzichte van het jaar daarvoor. Scope 3-emissies bedroegen 
6.959.378 tCO2e (2018: 5,89 miljoen tCO2e), een stijging van 18 procent. 

Ook identificeerden we ruim 80.000 tCO2e aan vermeden uitstoot. Intern 
voerden we een compensatieregeling in voor CO2-emissies. Dit initiatief 
maakt onze inzet voor het verminderen van BKG-uitstoot zichtbaar voor 
werknemers en het genereert middelen voor initiatieven omtrent dit thema.

Ons aantal gerapporteerde milieu-incidenten daalde naar 116 (2018: 155). 
Gemorste hoeveelheden daalde naar 3.823 liter (2018: 4.725). 
Steenkool vertegenwoordigde minder dan 3 procent van de wereldwijde 
omzet van Trafigura en de meeste volumes werden geëxporteerd naar 
ontwikkelingslanden. Ons doel is ervoor zorgen dat al het steenkool 
waarmee we werken zo efficiënt mogelijk wordt getransporteerd. We 
verwachten dat onze huidige voetafdruk wat betreft steenkoolklanten 
hetzelfde zal blijven, maar gezien de uitdagingen op lange termijn waarmee 
deze grondstof wordt geconfronteerd, hebben we momenteel geen plannen 
om te investeren in meer blootstelling aan deze markt. 

In onze verslaglegging in 2020 introduceren we koolstofintensiteitsniveaus 
om de impact die we op het milieu hebben verder te verklaren. We hebben 
afgesproken voor dit jaar een BKG-reductiedoel vast te stellen. 
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Doelstellingen 
2020

Nul niveau 4- en niveau 5-milieu-incidenten.

Een BKG-reductiedoel vaststellen.

De koolstofintensiteit weergeven in kilogram 
per ton verplaatste grondstof per kilometer.

Uitgebreide verslaglegging van milieuprestaties.

6
Totale hoeveelheid 
gemorste olie (2018: 10)

3.823 l

Gemorste olie 
(2018: 4.725 l)

Nul niveau 4- en niveau 5-milieu-incidenten.

De klimaatveranderingsstrategie 
van de Groep implementeren.

De prestaties van broeikasgassen (BKG) 
benchmarken en verbeteren.

De uitstoot van broeikasgassen 
monitoren en verminderen.

In 2020 de koolstofintensiteit 
weergeven in kilogram per ton 
verplaatste grondstof per kilometer.

Prestaties  
2019

Milieu en 
klimaatverandering

We streven ernaar om eventuele negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving 
als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk te houden. Dat omvat  

ook het vergroten van ons inzicht in klimaatverandering en reageren op de  
gevolgen daarvan.

1.035.690 tCO2e

Scope 1- en Scope 2-broeikasgasemissies 
(2018: 472.161 tCO2e)

6.959.378 tCO2e

Scope 3-broeikasgasemissies 
(2018: 5.894.037 tCO2e)

 Niet behaald   Wordt verbeterd   Behaald

Verantwoorde bedrijfsvoering 13



Samenvatting 
2019

We moedigen een werksfeer aan waarin waarde 
wordt gehecht aan prestaties, gelijke kansen, 
diversiteit en wederzijds respect. In 2019 traden 
er 1.807 werknemers in dienst bij de Trafigura 
Group (38 procent kantoorpersoneel en 62 procent 
arbeiders). We werven het hele jaar door en 
beschikken over een pool getalenteerde sollicitanten. 
In 2019 zijn 35 mensen toegelaten tot ons 
Graduate Programme, 6 tot ons Apprenticeship 
Programme en 5 nieuwkomers sloten zich aan 
bij het Impala Terminals Graduate Programme. 
Onze werknemers worden professioneel opgeleid 
om hen te ondersteunen bij hun inspanningen en 
loopbaanambities. In 2019 zijn er binnen de Groep 
in totaal 47.460 leer- en ontwikkelingsactiviteiten 
afgerond, waaronder e-learningmodules, 
gestructureerde on-the-job-training klassikale 
training en het evalueren van vaardigheden. 
Bovendien maakten 330 werknemers gebruik 
van loopbaanontwikkelingskansen zoals een 
andere functie of promotie, inclusief verhuizen 
naar het buitenland. Er zijn 90 werknemers naar 
het buitenland verhuisd. Eind 2019 hadden we 
wereldwijd gemiddeld 6.469 werknemers in dienst.
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30 interne modules creëren en implementeren, 
waaronder e-learning, die de belangrijkste 
technische en interpersoonlijke vaardigheden 
van onze werknemers ontwikkelen.

Doorgaan met de doorvoering van bestaande 
modules voor people management, leiderschap 
en coaching in de hele organisatie.

De efficiëntie en productiviteit van ons personeel 
verhogen door steeds onze processen, systemen 
en de werkorganisatie te verbeteren.

Carrièremogelijkheden bieden aan 
werknemers die aantoonbaar klaar zijn om 
meer verantwoording op zich te nemen.

Evenveel mannen als vrouwen interviewen 
die mogelijk gaan deelnemen aan 
het Graduate Programme.

Training doorvoeren om de vaardigheden van 
werknemers op het gebied van verantwoording, 
effectief communiceren, plannen en afstemmen 
en klantgerichtheid door te ontwikkelen.

 Niet behaald   Wordt verbeterd   Behaald

Doelstellingen 
2020

De technische competenties en interpersoonlijke 
vaardigheden van ons personeel opbouwen.

People management en leiderschapsvaardigheden 
binnen de organisatie ontwikkelen.

De efficiëntie en productiviteit van ons 
personeel verhogen door steeds onze processen, 
systemen en de werkorganisatie te verbeteren.

Carrièremogelijkheden bieden aan 
werknemers die aantoonbaar klaar zijn om 
meer verantwoording op zich te nemen.

Evenveel mannen als vrouwen interviewen 
die mogelijk gaan deelnemen aan 
het Graduate Programme.

Nieuwe workshops doorvoeren die gericht 
zijn op veerkracht om de vaardigheden van 
onze managers door te ontwikkelen.

Prestaties  
2019

Onze mensen
Zakelijk succes op lange termijn is gestoeld op uiterst bekwaam en productief personeel.

We investeren in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de beste mensen.
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Trafigura Group Pte. Ltd.

10 Collyer Quay #29-00 
Ocean Financial Centre 
Singapore 049315

Tel.: +(65) 6319 2960 
Fax : +(65) 6734 9448 
enquiries@trafigura.com

www.trafigura.com 
TJ/0313.1d

Trafigura Group Pte. Ltd. en de bedrijven waarin het direct of 
indirect participeert, zijn afzonderlijke entiteiten. In deze 
publicatie kunnen de collectieve uitdrukkingen ‘Trafigura’, 
‘Trafigura Group’, ‘de onderneming’ en ‘de Groep’ 
gemakshalve worden gebruikt wanneer er over het algemeen 
naar die bedrijven wordt verwezen. Ook worden de woorden 
‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ en ‘onszelf’ soms gebruikt om te verwijzen 
naar de bedrijven van de Trafigura Group in het algemeen. 
Deze uitdrukkingen worden ook gebruikt als het niet 
belangrijk is om duidelijk naar een bepaalde onderneming of 
bepaalde ondernemingen te verwijzen.
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