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Solvay wint het beste Rapport Duurzame Ontwikkeling 2012 
 

 

Brussel, 4 december 2013 --- Solvay heeft gisteren de prijs voor het beste Rapport Duurzame Ontwikkeling over 
het jaar 2012 (Best Belgian Sustainability Report) ontvangen in de categorie “Grote Organisaties” en toegekend 
door het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

Deze onderscheiding werd uitgereikt door Hendrik Bogaert, de Belgische staatssecretaris van Ambtenarenzaken 
en Modernisering van Openbare Diensten, in aanwezigheid van de voorzitter van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren, Daniel Kroes, en van Harry Everaerts, juryvoorzitter en verantwoordelijk voor klimaatverandering 
en duurzame ontwikkeling voor België bij Ernst & Young. Solvay werd vertegenwoordigd door zijn Financieel 
Directeur Karim Hajjar, Algemeen Directeur Duurzame Ontwikkeling Jacques Khéliff en Adjunct Directeur Michel 
Washer.  

De jury, samengesteld uit 19 vertegenwoordigers uit de academische, economische en sociale kringen en  
waaronder ook bedrijfsrevisoren, heeft voor deze vijftiende editie de jaarlijkse rapporten met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling geëvalueerd van 54 organisaties die in België actief zijn. Daarbij heeft de jury zich 
gebaseerd op 15 criteria die voortkomen uit de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).  

De jury feliciteerde Solvay met het nagenoeg volledige rapport dat alle aspecten aan bod laat komen 
(doelstellingen, verklaring van het management, toelichting van het proces, inzet van de belanghebbende partijen, 
enz.) en was vooral onder de indruk van van de evenwichtige verslaggeving: zowel de goede als de minder goede 
resultaten zijn in het rapport opgenomen. Volgens een jurylid “kan de volledigheid, de relevantie en het 
professionalisme van het duurzaamheidsrapport van Solvay als een model op het gebied van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) in België worden beschouwd”. 

“De Groep is trots op deze onderscheiding. De informatie in het rapport geeft een reële betrokkenheid weer, die er 
al van oudsher is en die oprecht is in zijn streven naar duurzame ontwikkeling,” zei Jacques Khéliff, Algemeen 
Directeur Duurzame Ontwikkeling bij Solvay. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele 
uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de 
wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-
omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: 
SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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