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IMPACT FACTSHEET

SDG-BIJDRAGE

WAT
• De wereld gebruikt natuurlijke hulpbronnen nog steeds op niet-duurzame wijze.
• Chemicaliën en gevaarlijk afval worden vaak niet op verantwoorde wijze

behandeld en worden vaak gedumpt op stortplaatsen.
• Staalstof is een nevenproduct van de staalproductie uit staalschroot.
• Het is gevaarlijk afval dat niet op een vuilstort mag worden gedumpt.

WIE
• Staalstof is gevaarlijk afval dat zorgvuldig moet worden behandeld. In veel landen

is storten als afval niet toegestaan, omdat zware metalen dan kunnen wegsijpelen
in de bodem, met vervuiling van grondwater en rioolsystemen als gevolg.

HOEVEEL
• Befesa is de marktleider in Europa en Azië op het gebied van gereglementeerde

recycling van gevaarlijk afval voor de staal- en aluminiumindustrie.
• Befesa wint zink terug uit staalstof, zodat het kan worden hergebruikt.
• Befesa beheert en recyclet jaarlijks al ruim 1,5 miljoen ton gevaarlijk afval en

residu, waarmee het storten als afval hiervan wordt voorkomen.
• Ook wint en produceert Befesa ruim 1,2 miljoen ton aan nieuw materiaal, dat weer

op de markt wordt gebracht, waardoor het verbruik van natuurlijke hulpbronnen
wordt beperkt.

BIJDRAGE ONDERNEMING
• Duurzaamheid en recycling zijn de kernactiviteiten van Befesa; de onderneming is

een essentieel onderdeel van de kringloopeconomie.
• Befesa past bij de productieprocessen de Best beschikbare technologie (BBT) toe

volgens de EU-wetgeving. Bij de recycling van staalstof maakt Befesa gebruik van
best-in-class-technologie (Waelz procestechnologie). Ook draagt de onderneming
bij aan de verbetering van deze technologie. Alle vestigingen van Befesa zijn
gecertificeerd volgens ISO 14001 en ISO 14064. Daarnaast is 87% van de
faciliteiten ISO 50001-gecertificeerd. Befesa blijft investeren in het waarborgen
van de toepassing van best-in-class-productieprocessen.

• Befesa heeft capaciteit voor het recyclen van 990.000 ton staatstof per jaar.
• Befesa wint en produceert ruim 1,2 miljoen ton aan nieuw materiaal dat weer op

de markt wordt gebracht en anders zou moeten worden gedolven.

ONZE BIJDRAGE
• Nadat wij met de onderneming in gesprek zijn gegaan heeft Befesa de reikwijdte

en kwaliteit van het duurzaamheidsverslag sterk verbeterd en hierin onder meer
verbeterde historische emissiecijfers, informatieverstrekking in lijn met de GRI-
standaarden en doelstellingen voor vijf SDG's opgenomen.

• Befesa heeft ook contact gezocht met meer verschillende stakeholders om de
belangrijkste aandachtsgebieden op het gebied van duurzaamheid te bepalen.

• Wij blijven de voortgang van Befesa naar de nieuwe vastgestelde doelen volgen.

RISICO
• Duurzaamheid en recycling zijn de kernactiviteiten van Befesa. Volgens ons is er

geen risico dat Befesa het bedrijfsmodel gaat wijzigen.
• Het is onwaarschijnlijk dat Befesa de voor de korte en middellange termijn

nagestreefde uitbreiding van de recyclingcapaciteit niet gaat waarmaken.
• In 2020 is Befesa begonnen met de gelijktijdige bouw van twee recycling-

faciliteiten voor EAF-staalstof in de provincies Jiangsu en Henan. Beide installaties
gaan gebruik maken van de meest geavanceerde technologie en kunnen per jaar
elk 110.000 ton EAF-staalstof verwerken. Befesa verwacht een grote vraag naar
deze recyclingservice in China en wil de productiecapaciteit verder uitbreiden
zodra de eerste faciliteiten in bedrijf zijn.

Befesa

STAALSTOFRECYCLING DOOR BEFESA IN CIJFERS
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Belangrijkste impactgebied

WAT Is de uitkomst 
belangrijk?

De wereld gebruikt natuurlijke 
hulpbronnen nog steeds op een 
niet-duurzame manier

WIE Helpt dit mensen in 
nood?

Staalstof is gevaarlijk afval dat 
zorgvuldig moet worden behandeld 

HOEVEEL Schaal

Diepgang

Duur

Befesa recyclet 1,5 miljoen ton 
residu per jaar, wat 1,2 miljoen ton 
aan teruggewonnen materiaal (zink, 
aluminium) oplevert

BIJDRAGE Hoe doen de 
alternatieven het?

Befesa recyclet materialen zoals 
zink en aluminium, die anders 
moeten worden gedolven, met 
uitputting van de aarde als gevolg.  

RISICO Wat als het niet 
volgens plan gaat?

Geringe kans


