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Solvay publiceert zijn Rapport voor Duurzame Ontwikkeling voor 2013 

 
 

Brussel, 10 april 2014 --- Solvay heeft zijn Rapport voor Duurzame Ontwikkeling* voor 2013 gepubliceerd. Het 
rapport omvat talrijke concrete maatregelen die de Groep opgesteld heeft om een model te worden in duurzame 
chemie en daarmee de groei op lange termijn te ondersteunen. 
  
"Duurzame ontwikkeling is een drijvende kracht achter de strategie van Solvay. Het maakt deel uit van onze visie en 
is geïntegreerd in de manier waarop we werken, of dit nu gaat om het dagelijkse werk op de productiesites of om 
onze besluiten ten aanzien van investeringen. Hiermee zorgen we dat onze oplossingen een antwoord bieden voor 
globale uitdagingen," zei Jacques Khéliff, Directeur van Duurzame Ontwikkeling bij Solvay. "Duurzame ontwikkeling 
is ook een drijfveer om groei te verkrijgen: een gedeelte van onze handel is al gericht op markten die gedreven 
worden door de behoeften en kansen die gekoppeld zijn aan maatschappelijke uitdagingen." 
  

Solvay heeft vorig jaar vijf prioriteiten gesteld voor 2020 om oplossingen te bieden voor sociale, maatschappelijke 
en ecologische uitdagingen: 

·  Uitmuntendheid bereiken in veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne voor iedereen op onze sites in 56 landen 
·  Het aandeel van onze omzet verhogen op markten of activiteiten die voldoen aan de eisen van duurzame 

ontwikkeling 
·  Constant de prestaties van onze technologieën, processen en producten verbeteren om nadeel te voorkomen 

en ervoor te zorgen dat de impact van onze producten op het milieu beperkt wordt gedurende hun hele 
levenscyclus 

·  De uitstoot van broeikasgassen, energie- en waterverbruik te verlagen, om schadelijke effecten op de bodem, 
het water, de luchtkwaliteit en het gebruik van hulpbronnen te verminderen 

·  Een rijke en evenwichtige sociaal dialoog ontwikkelen 
  
Als een eerste belangrijke stap in haar engagement voor duurzaamheid, ondertekende Solvay in 2013 een mondiale 
overeenkomst voor sociale en ecologische verantwoordelijkheid met de IndustriALL Global Union. dit sluit aan bij 
het doel van de groep om een rijke en evenwichtige dialoog met zijn werknemers en hun vertegenwoordigers 
wereldwijd te ontwikkelen. 
  
Een andere mijlpaal was de lancering van Solvay Way, de pragmatische en ambitieuze aanpak van de groep voor 
duurzame ontwikkeling die wordt ondersteund door een methode die de vooruitgang meet. Solvay Way streeft 
ernaar om een brede verantwoordelijkheidscultuur onder al onze medewerkers te ontwikkelen. De verschillende 
bedrijfstakken van de groep (GBU's) en alle productiesites in 56 landen moeten hun prestaties ten aanzien van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beoordelen, rekening houdend met de verwachtingen van hun 
klanten, medewerkers, investeerders, leveranciers, gemeenschappen en de planeet. De resultaten van de eerste 
beoordelingsrondes zijn opgenomen in de verschillende onderdelen van dit rapport. 
 

…/… 
 
 
 
 



 

 

Persbericht 
 

Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English. 

Solvay S.A. - Rue de Ransbeek, 310 – B-1120 - Bruxelles - Belgique 
Solvay nv - Ransbeekstraat, 310 – B-1120 - Brussel - België 

 

 
 

  
Hoogtepunten van Solvay's Rapport voor Duurzame Ontwikkeling voor 2013: 

·  Het aantal ongevallen met werkverlet (LTAR = Lost Time Accident Rate)  bedroeg 0,8 voor medewerkers en 
contractanten van de groep. Ter vergelijking: de gemiddelde LTAR voor de chemische industrie in de EU ligt 
momenteel rond de 6. 

·   Solvay introduceerde het controleprogramma van energie-efficiëntie "Solwatt" om het energieverbruik van de 
groep te verlagen. Over het geheel genomen, werd de energie-intensiteit met 4% verminderd sinds 2009. 

·     In vijf jaar tijd heeft de Groep zijn broeikasgasemissies met 12% teruggebracht, met constante perimeter, 
voornamelijk als gevolg van de verlaging van andere broeikasgassen dan CO2. De maatregelen omvatten onder 
andere de aankoop van elektriciteit met lage CO2-uitstoot, gebruik van gerecycleerd afval als brandstof en de 
vermindering van de uitstoot van gefluoreerde gassen. Verbeterde energie-efficiëntie voor productieprocessen 
dragen ook aanzienlijk bij aan het beperken van broeikasgasemissies. 

· Aan het einde van 2013 was bijna twee derde van Solvay's jaarlijkse 9,9 miljard euro aan inkomsten geschat als 
afkomstig uit een perspectief van marktaanpassing. Van deze inkomsten voldeed 36% aan klanteneisen ten 
aanzien van de verbetering van hun duurzaamheidsprofiel en het leidde ook tot milieuvoordelen voor 
eindgebruikers. 

·  Aanpassing aan duurzame ontwikkeling van alle Onderzoek & Innovatie projecten maakt deel uit van de 
processen van de Groep: schaarste van hulpbronnen, de strijd tegen klimaatverandering, sterk stijgende 
consumptie in snelgroeiende delen van de wereld en nieuwe vereisten voor milieuzorg, gezondheid en welzijn 
zijn de megatrends die bepalend zijn voor de belangrijkste thema's van Solvay's Onderzoek & Innovatie beleid. 

  
  
* Dit rapport is gebaseerd op de richtlijnen die geleverd zijn in de vierde versie van het Global Reporting Initiative (GRI). 
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De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. Solvay genereert 90 % van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep 
levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de prestaties 
van zijn klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel telt 
ongeveer 29.400 werknemers in 56 landen en haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 2013. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd 
op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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