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Solvay en Belgische lucht- en ruimtevaartbedrijven ondertekenen een 

partnerschapsovereenkomst met Lockheed Martin in aanwezigheid van de Belgische 
regering 

 

Brussel, 23 oktober 2019 --- Solvay, als onderdeel van een groep van Belgische bedrijven met lucht- en 

ruimtevaartactiviteiten, en het Amerikaanse Lockheed Martin hebben vandaag een samenwerkingsakkoord ondertekend om 
het onderzoek en de innovatie van België op het gebied van geavanceerde composietmaterialen voor de lucht- en 
ruimtevaartindustrie te bevorderen. 

Dit akkoord werd ondertekend in het kader van de zogenaamde ESI-maatregelen (essentiële veiligheidsbelangen) in het kader 
van het Belgische F-35-programmacontract. De keuze van de Belgische regering voor de F-35 impliceert samenwerking met 
Lockheed Martin in het hele Belgische luchtvaartecosysteem van bedrijven en universiteiten.  

Het samenwerkingsakkoord zal worden ondertekend door Ilham Kadri, CEO van Solvay, en de CEO’s of hun vertegenwoordigers 
van Lockheed Martin, Asco Industries, Coexpair, Feronyl, Sabca, Safran Aero Boosters, Sonaca en Thales Belgium, in 
aanwezigheid van de federale minister van Economie Nathalie Muylle en de Amerikaanse ambassadeur in België, Ronald 
Gidwitz, op de hoofdzetel van Solvay. 

Het doel van deze overeenkomst is om het proces van de selectie van O&I-projecten met Belgische universiteiten en industriële 
partners op het gebied van geavanceerde composietmaterialen voor lucht- en ruimtevaarttoepassingen nauwkeurig te 
beschrijven. Het gaat hierbij om projecten zoals de ontwikkeling van de volgende generatie composietmaterialen, 
reparatietechnieken en het verlijmen van metaal met composieten. De projecten duren 12 tot 24 maanden en de universitaire 
teams met de meest innovatieve en effectieve oplossingen komen in aanmerking voor design awards. 

In deze context zal Solvay zijn gloednieuw CUSTOMER ENGAGEMENT CENTER ter beschikking stellen voor deze projecten. Dit 
centrum is verbonden met het Product Development Center van Solvay in Alpharetta, VS, dat zich toelegt op onderzoek en 
ontwikkeling van hoogwaardige polymeren en thermoplastische composieten. Solvay investeert sterk in de industrialisering van 
geavanceerde materialen die steeds meer gevraagd worden op de markten van de duurzame mobiliteit. Door hun lichte 
gewicht en ontwerpvrijheid maken ze het mogelijk de CO₂-uitstoot en het brandstofverbruik te verminderen.   

  Solvay werkt nauw samen met externe partners zoals start-ups, onderzoekscentra en universiteiten om een uniek ecosysteem 
voor onderzoek en innovatie te bevorderen. Het Customer Engagement Center maakt deel uit van de ambitie van Solvay om 
van de Campus van Brussel een open innovatiecentrum te maken voor hoogtechnologische en duurzame oplossingen in de 
chemie en de geavanceerde materialen. 

 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 

Solvay is een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van 
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel 
diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen, 
evenals in de extractie van mineralen, olie en gas, en ze dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht of 
metaalvervangende materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van 
grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Solvays hoofdkantoor is gevestigd in 
Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 61 landen. In 2018 bereikte de netto-omzet €10,3 mld en de marge 22%, 
met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in 
Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via 
een level-1 ADR programma. (Cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides). 

https://www.solvay.com/en/press-release/solvay-opens-new-composite-innovation-centers-dedicated-thermoplastic-composites
https://twitter.com/SolvayGroup
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