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Wij willen een duurzame staalproducent zijn en vinden het belangrijk 
om inzicht te geven in onze duurzaamheidsambities en -resultaten. 
Ons nieuwe Duurzaamheidsrapport (2021/2022) maakt de voortgang 
daarvan inzichtelijk en laat zien waar we staan ten opzichte van 
andere staalbedrijven in de wereld. Dit sterkt ons in de ambitie om het 
duurzaamste staalbedrijf ter wereld te worden. 

Dit duurzaamheidsrapport is in lijn met Global Reporting initiative (GRI), 
zodat onze resultaten goed verifieerbaar- en vergelijkbaar zijn, de onder-
werpen zijn relevant voor Tata Steel Nederland en onze stakeholders. 
Dit rapport is opgesteld op basis van onze vier aandachtgebieden, 
die gekoppeld zijn aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. 

Duurzaam geproduceerd staal heeft de toekomst. Zo is 
onze samenleving gebouwd op staal. De wasmachines 
waarmee we wassen zijn van staal, net als de auto’s waarin 
we rijden. Dankzij ons dun gewalste staal  kunnen onze 
klanten hun producten lichter en dus duurzamer maken. 
Ook voor de energietransitie is staal onontbeerlijk, denk 
aan zonneparken of de batterijen voor elektrische auto’s. 

De vraag naar staal blijft. We willen staal op een verant-
woorde en duurzame manier produceren, waarbij we de 
impact op ons milieu en het klimaat minimaliseren.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het verslag en hoe we dit 
kunnen verbeteren? Mail dan naar: 
omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com

Het gehele Duurzaamheidsrapport is te vinden op: 
www.tatasteel.nl/duurzaamheidsrapport

mailto:omgevingsnieuws%40tatasteeleurope.com?subject=
http://www.tatasteel.nl/duurzaamheidsrapport


We zetten ons in voor de gezond-
heid, het mentaal welzijn en de 
inzetbaarheid van alle medewerkers. 
Veiligheid in het werk heeft hierbij de 
allerhoogste prioriteit. Ook vormen 
we een werkomgeving waarin 
gelijke kansen worden geboden. 
We investeren in de opleiding en 
ontwikkeling van al onze collega’s, 
of die nu in loondienst zijn of anders 
aan ons verbonden zijn.

MENS & MAATSCHAPPIJ
 Het slagingspercentage van de Tata Steel Academy bedroeg 91 procent, tegen een landelijk 

 gemiddelde van 65 procent.

 In het verslagjaar werkten 60 trainees bij Tata Steel IJmuiden. De trainees zijn jonge talenten 
 die worden opgeleid voor topposities. Opvallend is dat trainees de laatste jaren graag bij 
 duurzaamheidsprojecten betrokken willen zijn.

 We hebben ons aangesloten bij de Workplace Pride Foundation, daarmee onderstrepen we dat 
 de werkvloer een plek moet zijn waar iedereen zichzelf kan zijn.

 In het verslagjaar werden 464 aanvragen voor het Wenckebachfonds gehonoreerd. Dit is een 
 sociaal fonds waarmee financiële bijstand wordt verleend aan (ex-) medewerkers, ten gevolge 
 van ernstige ziekten, ongevallen en overige bijzondere situaties waar hulp noodzakelijk is.

   We hebben concrete doelen gesteld voor het Diversiteit- en Inclusiebeleid. Daarvoor hebben 
 we een uitgebreid activiteitenprogramma.

Doel: in de komende 
vijf jaar (2022-2027)

 neemt het ervaren inclusieve 
 werkklimaat toe. Van minimaal 96% 
 ervaren inclusiviteit (nulmeting 
 2021/2022) tot 99% in 2026/2027.
       

 groeit de etnische-culturele diversiteit 
 binnen alle functiegroepen. 
 Van 7% naar circa 14% etnisch-
 culturele diversiteit in 2026/2027.
       

 groeit het aantal vrouwen in mbo- 
 technische functies naar 5%.         
       

 neemt het percentage vrouwen in 
 besluitvormende functies toe tot 
 minimaal 30%.
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Wij werken onafgebroken om de 
impact op de lokale leefomgeving 
en het milieu te minimaliseren. 
Zo lanceerden we eind 2020, als 
aanvulling op de de verbeteringen 
die we hebben gerealiseerd sinds 
2019, het Roadmap Plus verbeter-
programma met een waarde van 
ruim 300 miljoen euro. Daarin staan 
de maatregelen die we nemen  om 
de overlast voor de omgeving te 
verminderen. 
Wij zijn in dialoog met omwonenden, 
overheden, bedrijven en andere 
organisaties over ontwikkelingen op 
ons terrein en in onze omgeving. Wij 
participeren in lokale samenwerkings-
verbanden, wij ondersteunen lokale 
initiatieven en bij eigen activiteiten 
betrekken wij zoveel mogelijk onze 
buren.

MILIEU & OMGEVING
 Met het Roadmap Plus verbeterprogramma zetten we een belangrijke stap om emissies en 

 door omwonenden ervaren overlast te verminderen. De projecten ronden we af in 2023, met 
 uitzondering van de DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek, die naar verwachting in 2025 in 
 bedrijf gaat.

 Een van de maatregelen uit het Roadmap Plus verbeterprogramma is de nieuwe milieu-
 installatie bij de Koudbandwalserij. Daardoor worden er nagenoeg geen PAK-stoffen meer 
 uitgestoten tijdens het gloeien van rollen staal. 

  In 2022 werd de 84e editie van Tata Steel Chess Tournament gehouden. Het toernooi is door 
 NOC*NSF gekwalificeerd als topsportevenement.

 Vanuit het ‘Future Generations’-programma ondersteunt Tata Steel lokale initiatieven in de 
 IJmond op het gebied van sport, educatie en cultuur. Een van deze initiatieven is, het in 
 aanbouwzijnde skatepark in Wijk aan Zee.

Meer informatie?
Via onze website rapporteren wij over 
de voortgang van de realisatie van het 
Roadmap Plus verbeterprogramma. 
Daarnaast verschijnt er jaarlijks een 
Voortgangsrapportage Roadmap Plus; 
deze is binnenkort te vinden via onze 
site https://omgeving.tatasteel.nl 

https://omgeving.tatasteel.nl/
roadmap-plus/voortgangsrapport 
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We onderkennen dat klimaatveran-
dering alleen voorkomen kan worden 
door een grote reductie van broeikas-
gassen. We steunen de doelen van 
het VN-Klimaatakkoord Parijs en de 
Nederlandse klimaatdoelen en zien 
het als onze verantwoordelijkheid 
aan de oplossing bij te dragen. 
We werken hard aan het verlagen 
van onze CO2-voetafdruk. We streven 
ernaar zo min mogelijk natuurlijke 
grondstoffen te gebruiken en doen 
onze uiterste best om in de waar-
deketen positieve veranderingen in 
gang te zetten.

DECARBONISATIE & DUURZAAMHEID
 Tata Steel Nederland is al één van de meest CO2-efficiente staalbedrijven wereldwijd. In Juli 

 2022 hebben we onze klimaatambities verder aangescherpt: we willen in 2045 CO2-neutraal 
 zijn en in 2030 onze CO2-uitstoot met 35 - 40% verminderen. 

 Voor het verduurzamen van de staalproductie in IJmuiden gaan we het hart van ons 
 productieproces volledig aanpassen. Tata Steel heeft de ambitie al in 2030 een hoogoven en 
 Kooks- en Gasfabriek 2 te vervangen door nieuwe, schonere installaties. 

 98% van het restmateriaal uit ons productieproces wordt opnieuw gebruikt.

 In 2030 willen we de CO2-uitstoot van ons vervoer naar de klant met 30 procent verminderd  
 hebben. Een reductie van 15 procent is inmiddels gerealiseerd. We hebben het Zero Carbon 
 Logistics programma ontworpen om dit doel te bereiken. 

 Wij vinden een verantwoorde toeleveringsketen van grondstoffen en goederen belangrijk. 
 Daarom zijn wij diverse acties gestart waarmee we nu een goed overzicht hebben van de 
 risico’s per grondstof of materiaal dat wij inkopen, met daarbij de specifieke leverancier en het 
 land van herkomst.

Restgassen voor 
opwekken elektriciteit

door Vattenfall

9,9 
peta joule

470 
kiloton

Hergebruik
restmaterialen

Hergebruik
schroot

950 
kiloton 

Hoogovenslak naar 
cement- en andere 

industriën

1,2 
miljoen ton

Schroot van 
klanten en andere 

toeleveranciers

670 
kiloton

Steelie Award voor 
Zero Carbon Logistics
In 2021 heeft het programma Zero 
Carbon Logistics de Steelie Award 
‘Excellence in Sustainability’ ontvangen 
van de World Steel Association. Deze 
prijs is het best te vergelijken met de 
Oscar voor beste acteur/actrice. Na 
nominatie door een expertgroep wordt 
de winnaar gekozen door een panel van 
interne en externe juryleden. 

Aangescherpte klimaatambitie
Tata Steel wil zijn CO2-emissies in IJmuiden zo 
snel mogelijk verlagen. Waar wij in FY 2021 
11,4 miljoen ton CO2 uitstootten, willen 
wij onze emissie in 2030 met 5 miljoen ton 
verminderen. 
In 2045 maken wij in IJmuiden CO2-neutraal 
staal.
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We werken nauw samen met onze 
klanten om staal zo efficiënt mogelijk 
toe te passen in hun producten en 
zo de waardeketen te verduurzamen. 
Om onze duurzame doelen te halen, 
is waardecreatie op lange termijn 
belangrijk. Dit bereiken we dankzij 
samenwerking met klanten en 
kennisinstituten, ontwikkeling van 
nieuwe producten en services en 
continue kwaliteitsverbetering.

KLANT & WAARDE
 We kopen onze grondstoffen efficiënter in, waarbij we streven naar verantwoorde 

 toeleveringsketens.

 We ontwikkelden nieuwe rekenmodellen voor de gietmachines, waarmee we nieuwe 
 staalsoorten beter kunnen gieten met minder risico van afkeur of oppervlaktefouten. 

 We willen zo veel mogelijk circulair werken. Daarom is de afdeling Research & Development 
  in 2021 een onderzoek gestart naar mogelijke negatieve effecten van kleine percentages 
 vervuiling in het schroot, en hoe dit te corrigeren.

 In de zomer van 2022 lanceerden wij ZeremisTM Carbon Lite en kwamen daarmee tegemoet aan 
 de vraag van klanten om mee te helpen hun productaanbod te verduurzamen. Met Zeremis 
 Carbon Lite kan de CO2 footprint van onze staalproducten worden verkleind tot maximaal 
 100%. De lagere CO2 intensiteit is gebaseerd op CO2-besparingen die binnen Tata Steel 
 Nederland zijn gerealiseerd en door een extern bureau wordt geverifieerd. 

 In het verslagjaar brachten we VALAST® op de markt, een slijtvaste staalsoort voor bijvoorbeeld 
 graafmachines. Het ultraharde staal maakt dat de machines langer meegaan en minder vaak 
 met stilstanden te maken krijgen. 

KERNCIJFERS 
INNOVATIE

VERSLAGJAAR 2021-2022

Verleende octrooien 

202
Aangevraagde octrooien 

15 
R&D-investeringen

62 miljoen 
Nieuw ontwikkelde en 
gelanceerde producten 

10 
R&D-medewerkers

299

Bouwakkoord Staal
Op initiatief van de landelijke kennis- en netwerkorganisatie Bouwen met Staal (BmS) 
hebben vertegenwoordigers van de Nederlandse staalbouwketen hun krachten gebundeld 
voor de verdere verduurzaming van staal in de bouw- en infrastructuursector. In bijzijn 
van oud-minister van VROM en hoogleraar duurzaam innoveren Jacqueline Cramer heeft 
Tata Steel samen met 25 vertegenwoordigers van de Nederlandse staalbouwketen het 
Bouwakkoord Staal ondertekend. Hierin zijn ambities vastgelegd voor de reductie van CO2 
(60% ten opzichte van 1990), het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s 
voor mens en omgeving én voor het ‘opschalen’ van circulariteit bij het bouwen met staal 
(per 2030).



Tata Steel Nederland 

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 
2021/2022

Together we make the difference

Tata Steel Nederland
Betrouwbare maker van kwaliteitsstaal

1.1

Tata Steel Nederland is een van de grootste staalproducenten van Europa. Wereldwijd leveren 
we staalproducten van hoge kwaliteit aan veeleisende klanten. Bijvoorbeeld voor de bouw, 
de auto-industrie, de verpakkingsindustrie en voor fabrikanten van hijs-, mijnbouw- en 
graafmachines. Ons staal wordt bijvoorbeeld verwerkt in stalen frames van zonnepanelen 
en accu’s voor elektrische auto’s. Voortdurend verbeteren we onze productieprocessen, 
gebruikmakend van geavanceerde technieken. Samen met onze klanten ontwikkelen we nieuwe 
staalproducten waardoor deze klanten hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen realiseren.  

Sinds 1 oktober 2021 bestaat Tata Steel 
Nederland uit twee Business Units: 
Tata Steel IJmuiden (TSIJ), dat het 
staalproductiebedrijf omvat, en 
Tata Steel Downstream Europe, dat wordt 
gevormd door de groep ondernemingen die 
de zogenaamde downstream-activiteiten 
ontplooien in de Europese Unie, Zwitserland, 
Turkije en de Verenigde Staten.

Bij Tata Steel Downstream Europe werken 
circa 2.800 medewerkers in de business units 
Building Systems, Colors, Distribution, Plating 
en Tubes. 

Tata Steel Nederland is juridisch gevestigd in 
IJmuiden, gemeente Velsen. Het uiteindelijke 
moederbedrijf is het Indiase Tata Steel Limited. 

Transformatie en splitsing
Tata Steel Nederland maakte tot oktober 
2021 – met Tata Steel UK – deel uit van 
de onderneming Tata Steel Europe. Deze 
onderneming ontstond in 2007 toen Tata het 
Brits-Nederlandse Corus overnam dat op zijn 
beurt in 1999 was gevormd door de fusie van 
Koninklijke Hoogovens en British Steel. 

De splitsing per 1 oktober 2021 van Tata Steel 
UK en Tata Steel Nederland kwam voort uit de 
wens en het inzicht dat beide bedrijven zich 
effectiever kunnen ontwikkelen als ze (weer) 
op zichzelf staan. Voor beide ondernemingen 
is een zogenoemd Transformatieprogramma 
in uitvoering, dat als uitgangspunt heeft de 
structurele winstgevendheid te verbeteren 
met als voorwaarden klanttevredenheid, 
stabiliteit van productie, kostenbeheersing en 
decarbonisatie. Dit Transformatieprogramma 
is binnen Tata Steel Nederland onverminderd 
doorgegaan (de aanpak/ontwikkelingen bij 
Tata Steel UK behoort niet tot de scope van dit 
rapport). 

TATA STEEL 
NEDERLAND

IN CIJFERS
VERSLAGJAAR 2021-2022

Totale staalproductie

6,6 miljoen
ton vloeibaar staal

Bruto-omzet

6,9 miljard 
euro

Investeringen in 
installaties

215,5 miljoen 
euro

Totaal directe banen

11.608

Actief in vier sectoren

Automotive Packaging Engineering Construction
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Hoofdstuk 1 – Tata Steel Nederland, prioriteiten & bestuur Tata Steel Nederland Duurzaamheidsverslag 2021-2022

Veiligheid
Zonder letsel van én naar het werk 
De afgelopen twee decennia hebben we veel geïnvesteerd in de veiligheidscultuur. Dat heeft 
geleid tot veel verbeteringen, terug te zien in de veiligheidsprestatie. We zien echter een 
stabilisering in de verzuimongevallenstatistiek, gelijk aan vergelijkbare industrieën. De meeste 
verzuimongevallen hebben een relatief beperkt effect of potentieel effect, reden waarom met 
name de incidenten met potentieel zwaar letsel in ogenschouw zijn genomen. Hierop lopen nu 
meerdere verbeterprogramma’s, met een meer systematisch en minder situationeel karakter.
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De basis van veiligheid is dat we de risico’s 
goed in kaart brengen en, indien nodig, daar 
actie op nemen. Hiervoor hebben we binnen 
Tata Steel robuuste processen ingericht. Voor 
de eerste hebben we de Risico-Inventarisatie 
en Evaluatie (RIE), voor het tweede de 
taak-risico-analyse in de werkvergunning. 
Gaandeweg waren deze systemen wel 
compleet maar ook steeds bureaucratischer 
geworden. In 2020 is begonnen met het 
wegnemen van administratieve rompslomp, 
met als resultaat dat veilig werken niet als 
lastig, maar makkelijker (en leuker) wordt 
ervaren. De gewonnen tijd kan worden 
gebruikt om gezamenlijk stil te staan bij 
veilig(er) werken.

Hoofdstuk 4 – Mens & Maatschappij

Safety Centre
Tata Steel maakt sinds jaar en dag veel gebruik 
van aannemers. Deze gespecialiseerde onder-
nemingen zijn vaak lang aan onze onderneming 
verbonden. Voor bijna elk onderdeel van ons 
productieproces, vaak vanwege onderhoud, en 
elders in ons bedrijf vervullen ze een relevante 
taak. Behalve in de productieprocessen vinden 
we elkaar ook in het Safety Centre. In dit centrum 
wordt de basis gelegd voor veilig werken in 
onze fabrieken en andere gebouwen, alsmede 
voor het veilig verkeer op ons bedrijventerrein. 
Hier worden alle medewerkers van Tata Steel 
en van onze onderaannemers geïnstrueerd 
in veilig werken en getest voordat ze op het 
terrein mogen werken. Het Safety Centre 
bestaat inmiddels ruim vijf jaar en voldoet aan 
de verwachtingen. In die periode is ook een effec-
tief gebleken tool voor e-learning beschikbaar 
gekomen: in achttien talen en voor verschillende 
apparaten (devices). Steeds meer wordt aandacht 
gevraagd voor de sociale dimensie van veilig 
werken, dit onder het motto: ‘veilig werken doe 
je ook voor je collega’s’.

Veiligheid Platform IJmond
De vijftig belangrijkste onderaannemers van 
Tata Steel IJmuiden hebben zich verenigd 
in het Veiligheid Platform IJmond, VPIJ. Het 
VPIJ is van en voor de aannemers om elkaar 
te informeren over veiligheidsinitiatieven, 
leerpunten uit ongevallen etc. Bedrijven die 
lid zijn van het VPIJ laten een consistent betere 
veiligheidsprestatie zien dan de partners die 
dat niet zijn. Het VPIJ vierde afgelopen jaar zijn 
vijfjarige bestaan. Een reden voor feest, om 
terug te kijken op wat het VPIJ met Tata Steel 
heeft bereikt en waar we naartoe gaan. Zo is 
het Safety Centre oorspronkelijk door het VPIJ 
opgezet. 

Vrijwillige brandweer
Ons bedrijf beschikt over een eigen 
brandweerkorps, bestaande uit zes ploegen 
van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn allen 
eigen medewerkers die in de directe nabijheid 
wonen en de processen en installaties 
uitstekend kennen. Het feit dat we 24 uur 
per dag, zeven dagen per week kunnen 
beschikken over een brandweerploeg van 
minimaal zeven mensen, is iets waar we trots 
op zijn. Het maakt dat we de veiligheid van 
medewerkers én van onze buren maximaal 
kunnen borgen. 

Excellente procesveiligheid
In het kader van procesveiligheid heeft in het 
verslagjaar weer een uitvoerige inventarisatie 
en analyse (Process Hazard Review) 
plaatsgevonden. Het gaat dan onder meer 
om de reguliere herziening en het up-to-date 
houden van risico’s op branden, explosies en 
vrijkomende gassen en vloeistoffen, en van de 
bijbehorende beheersmaatregelen. Afgelopen 
jaar is ook het Rampenbestrijdingsplan 
in samenwerking met de Veiligheid 
Regio Kennemerland herzien. Het plan is 
geactualiseerd voor het effectief bestrijden 
van grotere incidenten.  

Erkenning voor veiligere logistiek
Aan de hand van een driejarig programma 
hebben we in de afgelopen periode veel 
aandacht geschonken aan de logistiek binnen 
onze bedrijfsvoering: transport en opslag. 
Daarbij verbreedden we stelselmatig onze 
scope: bij de veiligheid van ons wegvervoer 
werden gaandeweg alle soorten transport 
en opslag van onze producten en andere 
materialen betrokken. Ook ontwikkelden we 
aanvullende, bedrijfsbrede veiligheidsnormen 
voor het vastsjorren en opslaan van 
staalproducten. In het programma werkten 
we nauw samen met alle logistieke 
dienstverleners. Het resultaat is dat het aantal 
transport-veiligheidsincidenten naar 14 
daalde in het verslagjaar 2021/2022. Er is een 
duidelijke neergaande trend sinds 2010/11 
waar te nemen.
Voor dit programma Zero Harm Logistics 
ontvingen we de erkenning ‘Excellent” van de 
World Steel Association
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Dalende trend in transportveiligheidsincidenten als gevolg van uitrol van veiligheidsprogramma voor logistiek.

VEILIGHEIDS- EN 
GEZONDHEIDSCIJFERS

2021-2022

Aantal 
dodelijke slachtoffers

Aantal 
verzuimongevallen

Aantal 
Recordables

Ziekteverzuim

5,39%

Medewerkers

0
Medewerkers

19
Medewerkers

74

Firmapersoneel

0
Firmapersoneel

8
Firmapersoneel

40

De Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR) geeft het aantal medische behandelingen zonder verzuim 
weer per miljoen gewerkte uren. We zien een stabilisatie van het aantal recordable ongevallen.

De Lost Time Injuries Frequency Rate (LTIFR) laat het aantal incidenten zien dat leidt tot verzuim per miljoen gewerkte 
uren. De ingezette daling sinds 2019 wordt met name veroorzaakt door minder verzuimongevallen van de contractors.

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Lost Time Injury Frequency Rate

2019/2020 2020/2021 2021/2022

  Firmapersoneel
  Totaal
  Medewerkers

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Total Recordable Injury Frequency Rate

2019/2020 2020/2021 2021/2022

  Firmapersoneel
  Totaal
  Medewerkers

0 fatale incidenten Tata Steel Nederland in de afgelopen 3 jaar
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Beste lezer,

Voor u ligt het duurzaamheidsrapport van Tata Steel Nederland 
voor het fiscale jaar 2021-2022. Het doel van het rapport is inzage te 
geven in de stappen die wij zetten om ons bedrijf te verduurzamen. 
Wij committeren ons aan de afspraken die zijn 
gemaakt tijdens het klimaatverdrag in Parijs 
en het daaropvolgende Klimaatakkoord tussen 
de Nederlandse overheid, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven. Daarnaast verbinden wij 
ons aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde 
Naties. 

Duurzaam geproduceerd staal heeft de toekomst. 
Allereerst omdat onze samenleving is gebouwd 
op staal. De wasmachines waarmee we wassen zijn van staal, net als 
de auto’s waarin we rijden. Dankzij ons dun gewalste staal kunnen 
onze klanten hun producten lichter en dus duurzamer maken. Ook 
voor de energietransitie is staal onontbeerlijk, denk aan zonneparken 
of de batterijen voor elektrische auto’s. De vraag naar staal blijft. Het 
is van belang dat we staal op een verantwoorde en duurzame manier 
produceren, waarbij we de impact op ons milieu en het klimaat 
verbeteren.

Tata Steel Nederland heeft in IJmuiden één van de meest CO2-efficiënte 
staalfabrieken ter wereld. Wij realiseren ons dat dit niet voldoende is; 
een radicale herziening van het productieproces is nodig om in de 
toekomst groen staal in een schone omgeving te blijven maken. 
We beseffen dat dit snel moet gebeuren en zijn al aan de slag gegaan. 

In september 2021 kondigden wij aan onze twee hoogovens te 
vervangen door een moderne technologie waarmee we op basis van 
waterstof groen staal gaan produceren in plaats van met kolen. In 2030 
willen wij onze CO2-uitstoot met 35 tot 40% verminderen. In 2045 wil 
Tata Steel Nederland volledig CO2-neutraal zijn. 

Daarnaast maakten wij eind 2020 bekend versneld de huidige emissies 
van stof te verminderen en willen we de komende jaren de stank-, stof- 
en lawaai-overlast in onze directe omgeving aanzienlijk terugbrengen.  

We hebben daarvoor een verbeterprogramma 
met maatregelen ter waarde van ruim 300 miljoen 
euro dat vóór 2023 grotendeels is afgerond. Een 
nieuwe installatie ter vermindering van de uitstoot 
van stikstofoxide zal volgens planning in 2025 
operationeel zijn.

Om de overgang naar productie van groen, schoon 
en circulair staal te ondersteunen, hebben we 
een speciaal  programma ontwikkeld voor ons 

leiderschapsteam “Connect, Care en Change”. Op die manier worden 
onze eigen mensen gestimuleerd om onze transitie vorm te geven.

De investeringen in deze grootste transitie in ons ruim 100-jarig bestaan 
zijn enorm. Begin 2022 is een hernieuwd duurzaam winstprogramma 
van start gegaan om ook in de komende jaren voldoende 
verdienvermogen te kunnen laten zien. Zo zorgen wij ervoor dat we 
de transitie mogelijk kunnen maken en voor de lange termijn waarde 
creëren in ons bedrijf en onze stakeholders.

We hebben een sterke positie om onze duurzaamheidsambities te 
realiseren. We maken hoogwaardige producten waar veel vraag naar is en 
we beschikken over goede aan- en afvoerroutes. Daarnaast is het gunstig 
dat we vlakbij de windmolenparken op zee zijn gesitueerd waar veel 
groene stroom wordt opgewekt. We willen onze ambities verwezenlijken 
in nauwe samenwerking met lokale en nationale overheden én met 
onze directe buren. Zo willen wij in de komende jaren uitgroeien tot een 
groene en circulaire staalproducent. 

Hiervoor teken ik; in het belang van Tata Steel en alle medewerkers, en 
ook omdat onze klanten en de samenleving daarvan zullen profiteren.

Hans van den Berg 
CEO en bestuursvoorzitter van Tata Steel Nederland

Voorwoord
Hans van den Berg
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‘Duurzaam 
geproduceerd 

staal heeft 
de toekomst.’

‘We hebben een 
sterke positie om onze 
duurzaamheidsambities 
te realiseren.’

Onze duurzaamheidsprincipes

Verankerd: 

We verankeren onze duurzame doelen in ons beleid, 
managementsystemen en communicatie. Dit maakt 
iedereen van hoog tot laag bij Tata Steel verantwoordelijk 
voor het duurzame succes. 

Betrokken: 

We moedigen alle stakeholders, in de gehele 
toeleveringsketen, aan zich net als wij steeds meer in 
te zetten voor verduurzaming. We luisteren naar hun 
feedback en nemen dit mee in onze besluitvorming.

Transparant: 

Wetenschap en feiten liggen aan de basis van onze 
beslissingen. We gebruiken gestandaardiseerde 
verifieerbare statistieken en volgen algemeen aanvaarde 
normen, richtlijnen en indicatoren. We communiceren 
zodanig open over onze duurzame prestaties dat ook 
derden dit kunnen beoordelen.

Duurzaamheidsstrategie (vervolg)

Onze vier aandachtsgebieden, gekoppeld aan VN Duurzame ontwikkelingsdoelen
Deze vier aandachtsgebieden vormen de onderwerpen waarover wij in de volgende hoofdstukken verslag doen. In onderstaande tabel geven we 
inzicht in hoe de gedefinieerde materiële thema’s zich tot deze onderwerpen verhouden en welke KPI’s en targets hieraan verbonden zijn.

Strategisch raamwerk 
In de duurzaamheidstrategie van Tata Steel staan twee componenten centraal: 
Accountable (toerekenbaar) en Sustainable impact (effectief). 
De eerste component verwijst naar onze principes dat duurzame ontwikkeling bij Tata Steel 
verankerd, betrokken en transparant moet zijn.
De tweede component geeft onze focus weer. Deze ligt bij de thema’s Mens & maatschappij, 
Milieu & omgeving, Decarbonisatie & duurzaamheid en Klant & waarde. 
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Verankerd Transparant

Betrokken

Klant & 
waarde

Mens & 
maatschappij

Milieu & 
omgeving

Decarbonisatie 
& duurzaamheid

4  AANDACHTSG E BIEDEN

3 PR INCIPES

Mens & 
maatschappij: 

We zetten ons in voor de gezondheid, het 
mentaal welzijn en de inzetbaarheid van 
alle medewerkers. Veiligheid in het werk 
heeft hierbij de allerhoogste prioriteit. 
Ook vormen we een werkomgeving 
waarin gelijke kansen worden geboden. 

We investeren in de opleiding en 
ontwikkeling van al onze collega’s, of die 
nu in loondienst zijn of anders aan ons 
verbonden zijn.    

Milieu & 
omgeving:  

Wij werken onafgebroken om de impact 
op de lokale leefomgeving en het milieu 
te minimaliseren. 

Wij zijn in dialoog met omwonenden, 
overheden, bedrijven en andere 
organisaties over ontwikkelingen op ons 
terrein en in onze omgeving.

Wij participeren in lokale samenwerkings-
verbanden, wij ondersteunen lokale 
initiatieven en bij eigen activiteiten 
betrekken wij zoveel mogelijk onze 
buren.

Decarbonisatie & 
duurzaamheid: 

We onderkennen dat klimaatverandering 
alleen voorkomen kan worden door 
grootschalige reductie van broeikasgassen.

We scharen ons achter de doelen van 
het VN-Klimaatakkoord Parijs en de 
Nederlandse klimaatdoelen en zien het 
als onze verantwoordelijkheid aan de 
oplossing bij te dragen.

We werken hard aan het verlagen van 
onze CO2-voetafdruk. We streven ernaar 
zo min mogelijk natuurlijke grondstoffen 
te gebruiken en zetten ons in om in de 
waardeketen positieve veranderingen in 
gang te zetten.

Klant & 
waarde:  

We werken nauw samen met onze 
klanten om staal zo efficiënt mogelijk 
toe te passen in hun producten en zo 
de waardeketen te verduurzamen. 

Om onze duurzame doelen te halen, 
is winstgevendheid op lange termijn 
belangrijk. Dit bereiken we dankzij 
klantbinding, kwaliteit, nieuwe 
producten en R&D.   

Onderzoek & ontwikkeling  
Samen met klant en academische wereld   
Elk jaar lukt het processen en producten verder te optimaliseren, vaak in samenwerking 
met onze klanten. Vanuit Marketing en R&D werken we aan producten die aansluiten bij 
de (verduurzamings)behoefte van onze afnemers. Behalve dat we zo onze marktpositie 
verbeteren, dragen deze inspanningen bij aan resource efficiency en vermindering van 
emissies in de keten. Behalve met klanten vindt veel onderzoek plaats in nauw contact met 
de academische wereld. 
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Productverbeteringen
Tata Steel IJmuiden heeft een jarenlange 
reputatie opgebouwd als het gaat om de 
productie van speciale staalsoorten die 
auto’s lichter maken zonder op veiligheid 
in te boeten. Auto’s met een lager gewicht 
verbruiken minder brandstof en stoten minder 
schadelijke stoffen uit. Dunner staal past in de 
circulaire strategie van veel van onze klanten.

Voor de verdere toekomst is Tata Steel 
Nederland nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van modellen voor de 
Hyperloop, een nieuwe techniek voor 
supersnel en energiezuinig transport. In 
samenwerking met het Zuid-Koreaanse Posco 
ontwikkelen we een specifieke legering 
voor het staal van de bovengrondse buizen. 
Buizen van staal zijn relatief licht en sterk, 
vergeleken met die van beton. Bovendien 

kan het staal aan het eind van de levensduur 
gemakkelijk worden gerecycled, wat past 
bij de duurzaamheidsbelofte van dit nieuwe 
transportsysteem. We ontwikkelden daarnaast 
ook slimme buisontwerpen, die ervoor zorgen 
dat de buizen met minder dik staal even 
sterk blijven. Inmiddels hebben we nauwe 
contacten met testtrajecten over de hele 
wereld om proeven te doen met de nieuwe 
buizen.

Procesverbeteringen
In het verslagjaar voerden we een aantal 
belangrijke procesverbeteringen door. Zo 
ontwikkelden we nieuwe rekenmodellen 
voor de gietmachines, waarmee we nieuwe 
staalsoorten beter kunnen gieten met minder 
risico van afkeur of oppervlaktefouten. 

De nieuwe lijn voor ons verpakkingsproduct 
Protact draait goed. Deze brengt een 
beschermlaagje aan bij voedselverpakkingen. 
Door dit in IJmuiden uit te voeren, voorkomen 
we ongewenste emissies bij laklijnen van 
afnemers verderop in de keten. Inmiddels 
wordt gewerkt aan het implementeren van 
een nieuwe metallische coating die voldoet 
aan de komende aanscherpingen van de 
Europese REACH-verordening. REACH staat 
voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie 
en restrictie van Chemische stoffen. Deze 
verordening geldt voor alle landen van de 
Europese Unie.  

Tata Steel IJmuiden geeft prioriteit aan de 
inzet van meer schroot. Ter voorbereiding 
begon R&D in 2021 een onderzoek naar 
mogelijke negatieve effecten van kleine 
percentages vervuiling in het schroot, en 
hoe dit te corrigeren. Ook onderzochten 
we de mogelijkheden om schroot vooraf zo 
goed mogelijk te sorteren. We deden dit in 
samenwerking met academische partners en 
de fabrieken. 

Voorbereiding op Waterstof/DRI
De afdeling R&D is uiteraard ook bezig om de 
noodzakelijke kennis op te bouwen van de 
nieuwe processen binnen de waterstofroute. 
Mede door veel kennis en begrip van onze 
huidige processen staat IJmuiden aan de 
wereldtop van CO2-efficiënt staal produceren. 
Ook als wij staal gaan produceren op basis van 
waterstof, is het bereiken van die koppositie 
essentieel. Dat kan alleen door bij de nieuw 
toe te passen technologieën in detail te 
begrijpen hoe deze geoptimaliseerd kunnen 
worden binnen de configuratie van IJmuiden.
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Voorwoord
Annemarie Manger
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Beste lezer,

Bij Tata Steel zetten wij in 2021 radicale stappen om onze operatie 
te verduurzamen. Het produceren van groen staal in een schone 
omgeving is onze topprioriteit. Maar ook de waardeketen van 
de huidige staalproductie heeft onze volle aandacht. Hierbij 
onderscheiden we vier domeinen: Mens & samenleving, Milieu & 
omgeving, Decarbonisatie & duurzaamheid en Klant & waarde.

In dit rapport leest u wat wij doen om op een 
zo verantwoorde wijze onze grondstoffen in 
te kopen. Maar ook hoe we er nu al in slagen 
minder CO2 uit te stoten door de logistiek 
van, naar en op de site slimmer in te richten. 
Aandacht wordt besteedt hoe wij al vóór 
2030 groen staal willen gaan produceren 
in onze staalfabriek in IJmuiden. En hoe wij 
veiligheid en welzijn waarborgen van ons team 
en omwonenden. Met enkele voorbeelden 
belichten wij tenslotte hoe binnen Tata Steel 
Downstream Europe voortgang wordt gemaakt met het CO2-neutraal 
maken van diverse locaties.

In een van oudsher door mannen gedomineerde industrie als 
de staalsector ben ik als vrouw extra gemotiveerd vrouwen en 
minderheden binnen dit bedrijf een plek te geven. Een plek waar zij zich 
thuis voelen. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke thema’s binnen 
Tata Steel Nederland. Om dit te onderstrepen sloten wij ons dit jaar aan 
bij de Workplace Pride Foundation. 

In het laatste hoofdstuk, onder het kopje ‘Klant & waarde’, leest u hoe 
wij met innovatieve toepassingen onze klanten helpen hun producten 
te verduurzamen. 

Om mij heen zie ik steeds meer collega’s, jong en oud, die betrokken 
willen zijn bij de verduurzaming van ons bedrijf. Waar voorheen het 
duurzaamheidsteam het voortouw nam, komen nu collega’s in IJmuiden 
en bij Downstream Europe met voorstellen om productieprocessen 
efficiënter en energiezuiniger te maken en onze emissies te 
verminderen. Wat opvalt, is dat deze voorstellen - een aantal worden in 
dit rapport genoemd - heel concreet zijn en daardoor goed uitvoerbaar. 

Ik ben trots op al mijn collega’s die hun schouders 
eronder zetten. Het geeft mij ook vertrouwen, want 
alleen met zijn allen kunnen wij het verduurzamen 
van ons bedrijf versnellen. 

Een toelichting over de totstandkoming van 
dit rapport: Tata Steel rapporteert jaarlijks over 
duurzaamheid. Tot 2008 in een apart rapport over 
de operatie in IJmuiden, dat toen nog Corus heette. 
Daarna publiceerde ons moederbedrijf Tata Steel 
Limited over onze duurzaamheid. In de afgelopen 

jaren merkten wij dat het voor belanghebbenden hierdoor minder goed 
vindbaar was wat onze resultaten waren in Nederland.

Wij vinden het belangrijk op een toegankelijke wijze belanghebbenden 
inzicht te geven in onze duurzaamheidsambities en – resultaten. 
Daarom hebben we besloten  dit verslag voor Tata Steel Nederland te 
publiceren. Hierbij kiezen wij te rapporteren in lijn met Global Reporting 
Initiative (GRI) zodat onze resultaten goed verifieer- en vergelijkbaar zijn.

Wij realiseren ons dat het altijd beter kan. Daarom nodig ik u uit met ons 
in gesprek te gaan hoe wij dit rapport verder kunnen verbeteren.  

Annemarie Manger
Directeur Duurzaamheid

‘Ik ben trots op al 
mijn collega’s die 

hun schouders 
eronder zetten.‘

‘Het produceren 
van groen staal 
in een schone 

omgeving is onze 
topprioriteit.‘

Stakeholders
Tata Steel hecht grote waarde aan dialoog 
Bij Tata Steel zoeken we doorlopend de dialoog met stakeholders. Dat is nodig omdat 
onze ambities en de weg daarnaartoe intensieve afstemming en samenwerking vereisen.
In dat kader hebben we structureel overleg met medewerkers, klanten, omwonenden 
en ngo’s. Vanzelfsprekend staan we in nauw contact met nationale en regionale 
(semi-)overheden, zoals de provincie Noord-Holland, gemeenten en omgevingsdiensten. 
Daarnaast onderhouden we contact met beleidsmakers en politici op Europees 
niveau. In onze industrie zijn we aangesloten bij verschillende overlegstructuren en 
samenwerkingsverbanden (een overzicht hiervan is te vinden in hoofdstuk 5). 

Bereikbaar en vindbaar
Tata Steel zet verschillende media in om goed bereik-
baar en vindbaar te zijn voor stakeholders, in het 
bijzonder in de directe omgeving. Naast de website 
en onze kanalen op social media geven we diverse 
nieuwsbrieven uit. Sinds mei 2022 verspreiden wij 
drie keer per jaar de nieuwe omgevingskrant Staal 
& IJmond (oplage van 75.000) huis aan huis in de 
regio IJmond. In deze krant berichten wij onder meer 
over de voortgang van onze maatregelen voor een 
schonere omgeving, de waterstofroute en Tata Steel 
als werkgever.  Andere nieuwsbrieven zijn de digitale 
nieuwsbrief RondomStaal voor de IJmond en ‘Tata 
Steel & Omgeving’ voor Wijk aan Zee. 

Dialoog met omgeving
In het verslagjaar hebben we het contact met 
omwonenden geïntensiveerd. Ons doel is te  luisteren 
naar wat er leeft bij onze buren en om hen in een 
zo vroeg mogelijk stadium te informeren over en 
betrekken bij ontwikkelingen op onze site. Thema’s die 
aan de orde komen zijn leefbaarheid en duurzaamheid, 
maar ook werkgelegenheid en economische 
samenwerking. In februari 2022 zijn we gestart met 
‘Open Vizier’; een reeks live-uitzendingen waar CEO 
Hans van den Berg in gesprek gaat met omwonenden 
en andere betrokkenen. Iedereen kan deze live Q&A-
uitzendingen volgen en vragen stellen.  

Daarnaast blijven we in gesprek met diverse 
organisaties en instanties in de omgeving. Zo is er 
een klankbordgroep waar vertegenwoordigers van 
natuur- en milieuorganisaties, dorps- en wijkraden 
en ondernemers uit de IJmond samenkomen om met 
Tata Steel te spreken over de milieumaatregelen uit de 
Roadmap Plus.

Vertegenwoordiging medewerkers
Tata Steel hecht belang aan de medezeggenschap 
van medewerkers en is ervan overtuigd dat een goed 
ingerichte medezeggenschap in het belang is van 
medewerkers én het bedrijf .

Bij Tata Steel IJmuiden hebben ondernemingsraden 
(in totaal 6) een rol in het overleg binnen de eigen 
werkeenheid. Ze vaardigen leden af naar de Centrale 
Ondernemingsraad (COR). Ook vindt overleg plaats 
in verschillende commissies van de COR, zoals 
de Commissie IJmuiden voor IJmuiden-brede 
vraagstukken. Leden van de ondernemingsraad staan 
medewerkers ook bij in individuele zaken. 
Met vakbonden vindt regelmatig overleg plaats 
over arbeidsvoorwaardelijke zaken. Met hen 
wordt ook onderhandeld over de CAO (collectieve 
arbeidsovereenkomst), die doorgaans voor één of twee 
jaar wordt afgesloten. Daarin maken Tata Steel en de 
bonden afspraken over loonontwikkeling en andere 
arbeidsvoorwaarden. In april 2022 werd voor de Sociale 
Eenheid IJmuiden een onderhandelingsresultaat 
bereikt voor de daaropvolgende anderhalf jaar. 

Ook binnen Tata Steel Downstream Europe (DE) 
worden belangen van medewerkers behartigd door 
afzonderlijke ondernemingsraden. In alle gevallen 
is sprake van overleg tussen de Managing Director 
en de vertegenwoordiging van medewerkers. Alle 
ondernemingsraden van DE worden ondersteund door 
de COR. 

Een centraal overleg op het niveau van Tata Steel 
Nederland is inmiddels geïnitieerd. 
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Duurzamer met klanten
We zijn met onze klanten in gesprek en 
werken intensief samen om de waardeketen te 
verduurzamen. 

Het gaat daarbij over onze processen en onze 
producten en hoe die kunnen bijdragen aan 
verduurzaming van hun processen en producten.

Tata Steel in Nederland
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Key Performance Indicator Eenheden FY19/20 FY20/21 FY21/22

Milieu
CO2-emissies (gebaseer op worldsteel user guide V9.5) (3)

CO2-eq. emissies – Totaal (ws scope 1+2+3) (5,6) miljoen ton 11,62 10,77 11,48

CO2-emissie intensiteit (ws scope 1+2+3) (5) ton CO2/ton ruw staal 1,76 1,77 1,78

Greenhouse gasses (GHG)    

TSN absolute GHG-emissie (voor alle entiteiten) – (ws scope 1) miljoen ton 11,82 10,88 11,55

TSN absolute GHG-emissie  (voor alle entiteiten) – (ws Scope 2)  miljoen ton -0,13 -0,06 -0,10

TSN absolute GHG-emissie  (voor alle entiteiten) – (ws Scope 3) (5) miljoen ton 0,16 0,17 0,27

TSN absolute GHG-emissie  (for all entities) – (ws Scope 1+2+3) (5) miljoen ton 11,85 11,00 11,72

TSN GHG-emissie (voor alle entiteiten) – (ws Scope 1+2+3) per omzeteenheid kg CO2/€ (Omzet) 2,52 2,53 1,70

Energie (3)    

Totaal elektriciteitsverbruik (7) PJ 7,50 7,50 7,87

Totale zelfopwekking van niet-hernieuwbare elektriciteit (8) PJ 9,85 9,30 9,91

Totale opwekking van hernieuwbare elektriciteit ter plaatse PJ   0,08

Totaal gebruik van hernieuwbare elektriciteit (incl. REGO’s) PJ 0 0 0

Hernieuwbare energie in verhouding tot het totale elektriciteitsverbruik % 0 0 1

Energie-intensiteit (5) GJ/ton ruw staal  19,79 20,22 20,38

Raw materials    

IJzerertsverbruik voor de ijzer-/staalproductie* miljoen ton 8,83 8,31 8,56

Specifiek ijzerertsverbruik ton/ton ruw staal  1,33 1,37 1,33

Kolen en ingekochte cokesverbruik (incl. cokeskolen en injectie) miljoen ton 4,19 3,91 4,06

Specifiek kolenverbruik ton/ton ruw staal  0,63 0,64 0,63

Schrootverbruik (intern en extern) miljoen ton 1,15 1,02 1,14

Totaal grondstofverbruik (ijzererts, schroot plus kolen/cokes) miljoen ton 14,2 13,2 13,8

Specifiek Grondstofverbruik ton/ton ruw staal  2,14 2,18 2,13

Management    

Aandeel TSN-personeel en aannemers werkzaam op ISO14001-gecertificeerde locaties % 96.16 96.47 97.31

Schrotrecyclen (3)    

Extern gerecycled staal 1.000 ton 640 566 670

Intern staal gerecycled 1.000 ton 511 453 468

Staal gerecycled – Totaal 1.000 ton 1.150 1.020 1.137

CO2 bespaard door extern gerecycled staal (4) 1.000 ton 1.030 912 1.078

Recyclen (3)    

Materiaal hergebruikt door ons proces (exclusief schrot) 1.000 ton 1.155 933 954

Volume verkochte bijproducten (exclusief gegranuleerde hoogovenslak (GBS)) 1.000 ton 855 251 226

Slak naar cementindustrie (d.w.z. GBS-verkoop) 1.000 ton 1.285 1.110 1.239

Recyclen (1)    

Volume verkochte bijproducten (exclusief gegranuleerde hoogovenslak (GBS)) 1.000 ton 9,03 8,75 10,19

Uitgaven aan klimaatverandering en milieu    

CAPEX Uitgaven voor klimaatverandering en milieu £ miljoen 48,35 51,01 33,52

Klachten (3)    

Milieuklachten # 3.519 4.148 2.336

Klachten (1)    

Milieuklachten # 2 2 0

Key Performance Indicator Eenheden CY2019 CY2020 CY2021

Milieu
CO2-emissies (gebaseer op worldsteel user guide V9.5) (3)    

CO2-eq. emissie (geaudit EU ETS emissies) (9)(2) miljoen ton 6,35 5,79 5,96

CO2-emissie van Vattenfall door verbranding van TSIJ-restgassen (9)(2)) miljoen ton 5,50 4,98 5,62

Luchtemissies (3)    

Stof ton 1.881 1.801 1.569

Stof intensiteit kg/ton ruw staal  0,28 0,30 0,24

NOx (Stikstofoxides) ton 6.034 5.132 5.349

NOx (Stikstofoxides) intensiteit kg/ton ruw staal  0,91 0,85 0,80

SO2 (Zwaveldioxide) ton 3.159 3.035 2.793

SO2 (Zwaveldioxide) intensiteit kg/ton ruw staal  0,48 0,50 0,42

Luchtemissies (1)    

Stof ton 1,23 1,04 0,19

NOx (Stikstofoxides) ton 44,70 49,03 42,08

SO2 (Zwaveldioxide) ton 0,86 0,90 0,74

Water (3)    

Waterverbruik miljoen m3  32,6 32,3 32,5

Specifiek water verbruik m3/ton ruw staal 4,93 5,20 4,76

Afvalwaterlozing volume miljoen m3  194 185 204

Afvalwaterlozing intensiteit m3/ton ruw staal 29,0 30,4 30,6

Water (1)    

Waterverbruik miljoen m3  0,834 0,821 0,802

Afval (3)    

Afval 1.000 ton 218 201 170

Afval – materiaal hergebruikt, gerecycled door derden 1.000 ton 170 159 127

Afval – materiaal afgevoerd naar de vuilstort 1.000 ton 42 36 38

Afval (1)    

Afval 1.000 ton 11,86 11,54 12,19

Afval – materiaal hergebruikt, gerecycled door derden 1.000 ton 9,16 8,01 12,26

Afval – materiaal afgevoerd naar de vuilstort 1.000 ton 0,16 0,18 0,25

Emissie naar water (3)    

Massa-emissies naar water, koolwaterstoffen ton 1,4 1,7 1,1

Massa-emissies naar water, zwevende stoffen ton 285 302 203

Massa-emissies naar water, COD ton 557 584 532

Emissie naar water (1)    

Massa-emissies naar water, koolwaterstoffen ton 0,279 0,114 0,400

Massa-emissies naar water, zwevende stoffen ton 0,69 0,79 0,84

Massa-emissies naar water, COD ton 2,32 2,53 2,99

KERNCIJFERS
TATA STEEL NEDERLAND BV
Key Performance Indicator Eenheden FY19/20 FY20/21 FY21/22

Basis Informatie
Ruw Staalproductie miljoen ton 6,62 6,07 6,45

Vloeibaar Staalproductie miljoen ton 6,78 6,21 6,61
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(1)  Downstream Europe    
(3)  Productiesite IJmuiden    
(4)  De CO2 die wordt bespaard door de recycling van extern staalschroot (d.w.z. staalproducten die aan het einde van hun levensduur worden teruggewonnen) is gebaseerd op een berekening van de 
 vermeden emissies die verband houden met het maken van een equivalente hoeveelheid ijzer uit nieuwe erts via de hoogovenroute .    
(5)  Totaal (scope 1+2+3): gebaseerd op de methodologie van Worldsteel, inclusief kredieten voor de levering van slakken aan de cementindustrie.    
(6)  Worldsteel Scope 1+2+3 voor IJmuiden in FY22 (1,78 t CO2/tcs). Scope 1 omvat de directe emissies van de site IJmuiden en de emissies als gevolg van de verbranding van onze afgassen bij Vattenfall 
 (vergelijkbaar met ETS, 1,77 t CO2/tcs in FY22). Scope 2 omvat de emissies gerelateerd aan inkoop van warmte en elektriciteit (voor IJmuiden een credit van -0,03 t CO2/tcs vanwege het overschot aan 
 elektriciteit). Scope 3 omvat een beperkte set upstream-emissies met betrekking tot de productie van ingekochte grondstoffen (cokes, pellet DRI, enz., 0,07 t CO2/tcs) en voor de productie van 
 ingekochte argon, zuurstof, stikstof en waterstof (0,07 t CO2/tcs ) en wordt verminderd met kredieten voor het gebruik van onze gegranuleerde hoogovenslakken door de cementindustrie (-0,10 CO2/tcs). 
 De scope 3 van worldsteel omvat geen emissies gerelateerd aan mijnbouw en transport van grondstoffen naar de locatie, noch transport van producten van onze locatie naar onze klanten.
(7)  Exclusief stroom van externe bedrijven gevestigd op het terrein IJmuiden.    
(8)  Inclusief stroom opgewekt door Vattenfall uit onze afvalgassen.    
(9)  Directe emissies scope 1: formele en gecontroleerde emissies volgens ETS. Deze cijfers hebben betrekking op kalenderjaren.    
*  Voor deze indicator omvat ijzer: fines, aankoop pellets en puin.    

Blijft u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij Tata Steel?
Bekijk dan de website: tatasteel.nl/omgeving

Hieronder een overzicht van andere communicatiekanalen:

Informatieloket Tata Steel in de Buurt

Bewonerspanel Wijk aan Zee

Regionale krant ‘Staal & IJmond’

Nieuwsbrief RondomStaal

BLIJF OP DE HOOGTE
Volg ons op social media

Facebook LinkedIn Twitter

Het gehele Duurzaamheidsrapport is te vinden op: 
www.tatasteel.nl/duurzaamheidsrapport

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het verslag en hoe we dit kunnen verbeteren? Mail dan naar: 
omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com
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De inhoud van deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Echter Tata Steel noch haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk noch 
aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie.
Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten die worden vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar dochterondernemingen, dienen zij zichzelf 
te overtuigen van de geschiktheid.
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