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Eenheden
Toelich-

tingen 2016 2015 2014 2013 2012
Duurzame bedrijfsoplossingen

Geëvalueerde productportefeuille % S1 84 88 79 64 –

Duurzame oplossingen % S1 43 33 25 19 –

Uitstoot van broeikasgassen

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen
Kg CO2 eq. per

€ EBITDA S2 5,86 7,26 8,08 8,84 7,12

Directe en indirecte CO2-uitstoot (Toepassingsgebied 1 & 2) Mt CO2 S2 10,9 11,6 11,7 12,0 11,8
Uitstoot van andere broeikasgassen (Kyotoprotocol) (Toepas-
singsgebied 1) Mt CO2-eq. S2 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6

Totale uitstoot van broeikasgassen (Kyotoprotocol) Mt CO2-eq. S2 13,4 14,2 14,4 14,7 14,4
Uitstoot van andere broeikasgassen (niet-Kyotoprotocol)
(Toepassingsgebied 1) Mt CO2-eq. S2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Energiebeheer

Energieverbruik

Onderste verbran-
dingswaarde in

petajoule S3 138 175 179 181 179

Index energie-efficiëntie % S3 94 96 99 99 100

Luchtkwaliteitsbeheer

Stikstofoxiden – NOx Ton S4 11 098 12 210 12 679 10 980 11 548

Intensiteit stikstofoxiden Kg per € EBITDA S4 0,0058 0,0063 0,0071 0,0068 0,0057

Zwaveloxiden – SOx Ton S4 5 395 6 563 6 620 10 336 12 023

Intensiteit zwaveloxiden Kg per € EBITDA S4 0,0028 0,0034 0,0037 0,0064 0,0059
Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan –
NMVOC Ton S4 4 968 6 781 7 158 7 464 7 974
Intensiteit vluchtige organische stoffen met uitzondering van
methaan Kg per € EBITDA S4 0,0026 0,0035 0,0040 0,0046 0,0039

Waterbeheer

Zoetwateronttrekking Miljoen m3 S5 491 537 535 554 –

Intensiteit zoetwateronttrekking Liter per € EBITDA S5 0,26 0,28 0,30 0,34 –

Chemisch zuurstofverbruik Ton O2 S5 7 539 8 834 9 652 9 715 –

Intensiteit chemisch zuurstofverbruik Kg per € EBITDA S5 0,0040 0,0045 0,0054 0,0060 –

Milieu-incidenten en sanering
Incidenten van gemiddelde ernst met gevolgen voor het
milieu Aantal S6 40 46 55 – –
Incidenten van gemiddelde ernst met gevolgen voor het
milieu en waarvan de vergunningslimiet is overschreden Aantal S6 26 26 – – –

Milieuvoorziening € miljoen S6 737 730 723 636 800

OVERZICHTTABEL1.
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Eenheden
Toelich-

tingen 2016 2015 2014 2013 2012
Beheer van gevaarlijke stoffen
Niet-gevaarlijk industrieel afval 1 000 ton S7 1 463 1 453 1 637 – –
Gevaarlijk industrieel afval 1 000 ton S7 194,2 202,0 194,6 – –
Totaal gevaarlijk industrieel afval 1 000 ton S7 1 657 1 655 1 831 – –
Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze
verwijderd wordt 1 000 ton S7 50,3 47,1 49,7 – –
Intensiteit van gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame
wijze verwijderd wordt Kg per € EBITDA S7 0,0265 0,0241 0,0279 – –
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) volgens REACH-criteria
aanwezig in op de markt gebrachte producten Aantal S7 20 20 25 23 –
ZZS volgens REACH-criteria aanwezig in op de markt
gebrachte producten, waarvan de aanwezigheid te wijten is
aan grondstoffen Aantal S7 10 10 18 39 –
ZZS geanalyseerd op potentiële vervanging met veiliger alter-
natieven % S7 18 5 0 0 0

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

Medical Treatment Accident Rate - Medewerkers,
aannemers en tijdelijke werkkrachten (MTAR)

Ongevallen per
miljoen gewerkte

uren S8 0,77 0,77 0,97 1,06 2,59

Lost Time Accident Rate - Medewerkers, aannemers en tijde-
lijke werkkrachten (LTAR)

Ongevallen per
miljoen gewerkte

uren S8 0,76 0,75 0,98 0,8 0,81

Dodelijke ongevallen Aantal S8 1 0 2 2 0
Programma voor industriële hygiëne: sites waar hygiënespeci-
alisten opgeleid zijn conform nieuwe industriële gezondheids-
normen % S8 65 73 24 3 –
Programma voor geavanceerd medisch toezicht: sites met
geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht % S8 18 28 26 26 –

Engagement en welzijn van de medewerkers

Engagement-index van Solvay % S9 77 75 – 72 –

Percentage medewerkers onder een cao % S9 87,8 77 82,2 85 85

Ontwikkelingsmanagement van de gemeenschap
Schenkingen, sponsoring en eigen projecten van de Solvay-
groep € miljoen S10 7,38 5,25 – – –

Medewerkers die zich maatschappelijk inzetten % S10 23 20 – – –

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend
raamwerk
Controles op HSE-naleving in de afgelopen vijf jaar % S11 75 50 – – –
Systematisch HSE-controleproces aanwezig % S11 82 50 – – –

Veiligheid van processen, paraatheid en reactiever-
mogen op noodgevallen
Percentage productlijnen waarvoor in de afgelopen vijf jaar de
risicoanalyse is bijgewerkt % S12 65 69 64 58 –

Aantal risiconiveau 1-gevallen op het einde van het jaar Aantal S12 46 94 217 11 111

Percentage risiconiveau 1-gevallen opgelost binnen een jaar % S12 100 100 100 100 –

Opgeloste risiconiveau 1-gevallen Aantal S12 98 232 23 111 111
Site met een PSM-systeem dat aansluit bij het risiconiveau % S12 90 84 – – –

Procesveiligheidsniveau % S12 0,7 0,6 0,4 – –

Klanttevredenheid
Net Promoter Score % S13 27 24 14 – –

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING
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Het duurzaamheidsbeleid van de Groep wordt beschreven in Solvay
Way. Hierin wordt aangegeven hoe sociale, maatschappelijke, milieu-
gerelateerde en economische factoren worden geïntegreerd in het
bestuur, de strategie, de besluitvorming en operationele praktijken
van de onderneming, met als doel blijvende waarde te creëren.

De cultuur van verantwoordelijkheid van Solvay maakt deel uit van
haar historische identiteit. Al vanaf de oprichting heeft de Groep
een pioniersrol vervuld bij tal van initiatieven ten bate van haar
medewerkers, waaronder interne sociale zekerheid (1878), de
achturige werkdag (1897) en betaalde verlofdagen (1913). Solvay was
een van de eerste bedrijven die een diepgaand sociaal overleg met
zijn medewerkers is gestart en een sterke veiligheidscultuur heeft
opgebouwd. Deze vroege ervaringen hebben vorm gegeven aan de
normen en waarden van de Groep en aan de verantwoorde bijdrage
die de onderneming wil leveren aan de maatschappij. Gedurende
haar hele 150-jarige bestaan heeft Solvay haar pioniersgeest eer
aangedaan door haar bedrijfsmodel aan maatschappelijke verande-
ringen en vraagstukken aan te passen. De onderneming laat zich,
bij de transformatie die momenteel wordt doorgemaakt, leiden door
zijn verleden en wil daarbij op een verantwoorde en duurzame
manier waarde creëren.

Voor Solvay staat 'Asking more from Chemistry' gelijk aan verant-
woord te werk gaan, innoveren, waarde creëren voor de belangrijkste
betrokken partijen en in ruime mate bijdragen aan de wetenschap
en de samenleving. Verantwoordelijkheid is een fundamenteel
onderdeel van onze identiteit. Het is een waarde die tot uitdrukking
komt in onze keuzes en acties.

Onze eerste verantwoordelijkheid is de manier waarop onze
medewerkers onze sites conform Solvay Way beheren. We hanteren
drie kernindicatoren: broeikasgasintensiteit, veiligheid en
engagement van de medewerkers.

Ook houden we er rekening mee dat de manier waarop we onze
productportefeuille beheren gevolgen heeft. We werken aan innova-
tieve duurzame oplossingen die onze klanten en de maatschappij
moeten helpen om hedendaagse vraagstukken op te lossen. Het
is onze rol om deze uitdagingen in duurzame marktkansen om te
zetten, waardoor onze opbrengsten en winsten op termijn een
stijgende lijn zullen laten zien.

We zijn ervan overtuigd dat we economische waarde kunnen creëren
en dat we deze waarde nog verder kunnen vergroten door de weten-
schappelijke en maatschappelijke vooruitgang die we boeken. Als
verantwoordelijk chemicus geloven we dan ook dat onze bijdrage
aan de samenleving ervoor zal zorgen dat onze toonaangevende
posities worden versterkt.

Solvay is vrijwillige externe verbintenissen aangegaan:

Voor een verantwoorde chemische industrie:
Solvay onderschrijft het wereldwijde handvest
‘Responsible Care®’. Dit wereldwijde initiatief van de
chemische industrie streeft naar een voortdu-

rende verbetering wat betreft het veilig omgaan met chemische
stoffen, van de initiële ontwikkeling tot het uiteindelijke gebruik.

Voor de mensenrechten: Solvay neemt deel aan
het Global Compact van de VN en onderschrijft de
beginselen ervan. Daarmee draagt Solvay bij aan
een duurzame en inclusieve wereldeconomie die
blijvende voordelen oplevert voor mensen, samen-
levingen en markten.

Voor een wereldwijde duurzaamheidsnorm: Solvay hanteert de
vrijwillige internationale norm ISO 26000 over maatschappelijke
verantwoordelijkheid als referentie. Deze norm geeft organisaties
richtlijnen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te
opereren. De vereisten van deze internationale norm zijn overge-
nomen in Solvay Way.

DUURZAAMHEIDSBEHEER2.

Duurzaamheid staat centraal in de cultuur
van de Groep

2.1.

150 jaar transformatie

Asking more from chemistry

Vrijwillige externe verbintenissen2.2.
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Voor een verantwoorde dialoog: Op 17
december 2013 ondertekende Solvay namens de
hele Groep een Corporate Social and Environ-
mental Agreement met IndustriALL Global Union.
Deze overeenkomst, een van de eerste in haar

soort voor de chemische industrie, geeft een concrete invulling aan
de wens van Solvay om ervoor te zorgen dat de fundamentele
arbeidsrechten en de maatschappelijke normen van de Groep op
het vlak van gezondheid, veiligheid en milieubescherming in al haar
vestigingen worden nageleefd. Deze overeenkomst is van toepassing
op alle medewerkers van Solvay. De sites van Solvay ondergaan elk
jaar een evaluatie om te controleren of de verplichtingen die de
Groep is aangegaan correct worden nagekomen op de werkvloer.
Deze evaluatie gebeurt op basis van de normen van de International
Labour Organisation (ILO) en van de principes van het United Nations
Global Compact (UNGC).

Om ervoor te zorgen dat alle werknemers de overeenkomst met de
IndustriALL Global Union naleven, is ze opgenomen in het Solvay
Way referentiekader als een medewerkerspraktijk. Elk jaar wordt bij
de Solvay Way evaluatie nagegaan hoe goed ze toegepast en
begrepen wordt.

Betere kansen van jongeren op de arbeidsmarkt: Op de
Enterprise 2020 Summit lanceerden de Europese Commissie
en topmensen uit het bedrijfsleven, waaronder de heer Jean-
Pierre Clamadieu, CEO van Solvay, het Europees Pact voor de
Jeugd, bedoeld om 10.000 samenwerkingsverbanden tussen
het bedrijfsleven en het onderwijs tot stand te brengen en zo
de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te verhogen. Dit
initiatief is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs en de
vaardigheden die jongeren kunnen aanleren, zoals trans-
versale, digitale, groene, zachte en ondernemersvaardigheden,
te verbeteren.

Naast andere stappen tijdens de klimaatconferentie in Parijs om de
klimaatverandering te bestrijden, heeft Solvay zich in 2015 voorge-
nomen om de broeikasgasintensiteit van haar activiteiten tegen 2025
met 40% te verminderen. De Groep heeft ook het gebruik van een
interne prijs voor CO2-uitstoot aangekondigd. Sinds januari 2016
past Solvay een interne prijs van € 25 per ton CO2-uitstoot toe voor
alle wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, om zo klimaatgevolgen
bij de investeringsbeslissingen te betrekken.

Om haar inzet voor verantwoordelijk en duurzaam handelen kracht
bij te zetten, heeft Solvay in aanloop naar de klimaatconferentie in
Marrakech in november 2016 extra vaart gezet achter de inspan-
ningen om haar broeikasgasintensiteit te verminderen. De Groep
heeft zich het tussentijdse doel gesteld om tegen 2018 de broeikas-
gasintensiteit met een vijfde te verminderen.

Europees Pact voor de Jeugd

De verbintenis van Solvay om de broeikasgasinten-
siteit van haar activiteiten te beperken

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING
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Als mede-ondertekenaar van het Global Compact van de VN draagt
Solvay wezenlijk bij aan alle duurzaamheidsdoelstellingen van de VN
in haar dagelijkse activiteiten, haar producten en oplossingen. Met
haar strategie en drie aandachtsgebieden voor verantwoordelijkheid

en materialiteitsanalyse heeft Solvay ervoor gekozen om bij haar
prestatiedoelstellingen bijzonder belang toe te kennen aan zeven
van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.
Hieronder worden links naar specifieke acties van Solvay met
duurzaamheidspictogrammen aangegeven.

Baseline 2014

Hoe Solvay de duurzaamheidsdoelstellingen van de
VN ondersteunt

Hoe Solvays strategische doelstellingen voor 2025 bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING
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In Solvay Way zijn alle aspecten opgenomen van de duurzame
manier waarop de onderneming zaken doet. Het waarborgt dat
maatschappelijke en milieutechnische gevolgen worden meege-
nomen in de strategie, activiteiten en besluitvorming van de onder-
neming. Het is van toepassing op elke levensfase van een product,
van ontwerp tot fabricage en gebruik van middelen, en van product-
toepassing tot afdanking daarvan. Ook wordt rekening gehouden
met de eventuele gevolgen die fabricage en gebruik hebben voor de
maatschappij.

De leidinggevenden van de Global Business Units en de Functies
zijn verantwoordelijk voor de effectieve implementatie van Solvay
Way bij hun bedrijfsonderdelen en functies. De toepassing daarvan
wordt ondersteund en bewaakt door de functie Sustainable Devel-
opment binnen Solvay. Daarnaast beheert Sustainable Development
een wereldwijd netwerk van meer dan 200 "Kampioenen" en "corres-

pondenten" vanuit alle operationele en andere functies en vanuit
alle belangrijke geografische gebieden. Zij spelen een belangrijke rol
bij de implementatie van de Solvay Way-aanpak, het uitwisselen van
beste praktijken en ervaringen en zij bevorderen de samenwerking
waardoor processen en praktijken voortdurend verbeterd worden.

Om binnen de gehele onderneming verdere verbetering te stimu-
leren, voert elke business unit, functie en productiesite en elk onder-
zoekscentrum jaarlijks een zelfevaluatie uit op basis van het Solvay
Way-raamwerk. De bevindingen uit deze zelfevaluatie worden
aangevuld met de resultaten uit interne audits en onafhankelijke
beoordelingen. De uitkomsten daarvan, bestaande uit lessen die
kunnen worden getrokken, de beste praktijken, kwaliteiten en verbe-
teringsmogelijkheden, worden gedeeld met de operationele en
andere functies en dragen bij aan een cultuur van voortdurende
verbetering. De functie Duurzame Ontwikkeling presenteert de
belangrijkste evaluatiegegevens aan het uitvoerend comité en de
Raad van Bestuur.

Benadering en beheer van Solvay Way2.3.
Solvay Way, om onze manier van zakendoen voort-
durend te verbeteren

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren - een proces van continue verbetering, gebaseerd op vier
niveaus

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING
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Solvay Way biedt eveneens een kader voor de input van belangheb-
benden over duurzame ontwikkeling, in lijn met ISO 26000. Solvay
heeft 22 afspraken gemaakt met zes groepen belanghebbenden
(klanten, medewerkers, beleggers, leveranciers, gemeenschappen en
de planeet) en heeft deze vertaald naar 49 bijbehorende praktijken.
Deze afspraken sluiten aan bij de belangen van elke betrokken partij,
en dienen als referentiekader voor onze acties.

De functie Sustainable Development is verantwoordelijk voor de
implementatie van de bevindingen en conclusies die voortvloeien uit
de dialoog met onze belanghebbenden over vooruitgang.

Om snelle vooruitgang te waarborgen, heeft de Groep doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling geïntegreerd in elke fase van het perso-
neelsbeheer en de bedrijfscyclus.

Solvay Way is geïntegreerd in het personeelsbeheerproces en in de
Gedragscode. In het remuneratiebeleid van de onderneming zijn
voor het topmanagement 10% van de variabele beloning en voor
alle medewerkers een Global Profit Sharing-plan verbonden aan de

resultaten van de Solvay Way-evaluatie. Voor het hoger kader zal
vanaf januari 2017 20% van de langetermijnvergoeding gebaseerd
zijn op verbetering van de broeikasgasintensiteit van de Groep.

Solvay Way zorgt ervoor dat het duurzaamheidsbeleid van de Groep
beter geïntegreerd wordt in de operationele uitvoering van de
strategie voor de korte, middellange en lange termijn. Voor elke
bedrijfscyclus beoordeelt Solvay de huidige producten (portefeuille
en processen) en de toekomstige uitgaven (innovaties, overnames)
als onderdeel van de prognose voor één jaar. Hiervoor wordt
gebruikt gemaakt van de Sustainable Portfolio Management (SPM)-
methodologie. Achteraf worden al deze elementen gecontroleerd.

In het strategische vijfjarige businessplan wordt nader ingegaan op
zowel SPM als de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd zijn,
worden prioriteiten gesteld, middelen toegewezen en verbeteraf-
spraken gemaakt.

Medewerkers betrekken, op elk niveau binnen de onderneming

Duurzaamheid geïntegreerd in de beheerprocessen

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING
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Solvay maakt gebruik van Sustainable Portfolio Management (SPM)
om strategische beslissingen te nemen die de portefeuille sturen,
de vooruitgang op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen te
ondersteunen en duurzaamheid in de besluitvorming te integreren.
Duurzaamheid vergroot de marktkansen voor de onderneming.
Solvay biedt oplossingen in verschillende gespecialiseerde gebieden.
De Groep speelt daarbij in op de behoefte in de markt op het gebied
van duurzaamheid, door oplossingen te zoeken voor het verande-
rende klimaat die tegemoet komen aan de verwachtingen van de
klant en de belanghebbenden, zowel nu als in de toekomst.

Voorbeelden daarvan zijn:

SPM is een op feiten gebaseerd tool waarmee Solvay haar product-
portefeuille kan laten voldoen aan hogere sociale en milieunormen,
en waarmee systematisch de zorgpunten en marktkansen op het
gebied van duurzaamheid in kaart gebracht kunnen worden, inclusief
die van eigen leveranciers en klanten.

Met deze methode worden besluitvormers van informatie voorzien
die zij kunnen gebruiken bij het vaststellen van duurzaamheidsrisico's
en -kansen binnen de gehele waardeketen (van wieg tot graf), het
ontwikkelen van actieplannen en innovaties, en waardoor een
zorgvuldige afweging kan worden gemaakt tussen economische,
maatschappelijke en milieutechnische waarden.

Binnen Solvay zijn de Global Business Units (GBU's) verantwoordelijk
voor het realiseren van de ambitieuze doelen van de Groep op het
gebied van duurzaamheid: in 2025 moet elke € 2 aan duurzame
oplossingen € 1 aan rendement opleveren.

De informatie in dit verslag sluit aan bij de recent gepubliceerde
normen van het Global Reporting Initiative (GRI). Dit verslag geeft
tevens een beeld van de voortgang van de implementatie van de
tien uitgangspunten van het United Nations Global Compact (UNGC)
conform het Global Compact Advanced Level. Meer informatie over
duurzaamheid, waaronder de GRI-inhoudsopgave, is beschikbaar op
de website van het jaarverslag van Solvay.

Tenzij anders vermeld worden alle maatschappelijke en milieu-
indicatoren geconsolideerd conform de manier waarop de omzet
van de Groep wordt gerapporteerd. De financiële consolidatiekring
wordt beschreven in de overeenkomstige paragraaf in dit rapport.
Waar nodig worden gegevens ook op operationeel niveau gerap-
porteerd, waarbij alle activiteiten onder de operationele controle van
Solvay worden geconsolideerd, zelfs als zij niet financieel geconsoli-
deerd zijn.

De uitstoot van broeikasgassen wordt gerapporteerd overeen-
komstig de ‘Guidance for Accounting & Reporting Corporate GHG
Emissions in the Chemical Sector Value Chain’ van de World Business
Council for Sustainable Development. De uitstoot van andere stoffen
wordt mutatis mutandis ook volgens deze richtlijn gerapporteerd.

Voor nauwkeurige rapportage moet de goedgekeurde conventie
voor CO2-emissie die verband houdt met ingekochte elektriciteit
voldoen aan de volgende criteria (in afnemende volgorde van
prioriteit):

De categorieën energieverbruik worden omgerekend naar primaire
energie, volgens de volgende regels:

Duurzame bedrijfsoplossingen2.4.

de bekende oplossingen, zoals biologisch afbreekbare producten
voor zepen en shampoos en duurzame oplosmiddelen in verf en
coatings;

complexe oplossingen die het energieverbruik van de consument
kunnen verminderen, die minder voedselafval genereren en
waarmee problemen rond vergrijzing worden opgelost.

GRONDSLAGEN VAN VERSLAGGEVING3.

Rapportagebeginselen3.1.

Doel en reikwijdte van verslaglegging

Rapportagebeginselen broeikasgas

emissiefactoren als gevolg van specifieke instrumenten zoals certi-
ficaten voor groene energie

de emissiefactor verkregen uit contracten, voor bronnen waarvoor
er geen emissie is van specifieke attributen

de emissiefactor van het contract met de bevoorradingsketen of
de energieleverancier

de emissiefactor die wordt berekend op basis van als zonder
eigenschappen verklaarde productie en die de mix weergeeft na
aftrek van gecertificeerde producten

als geen van bovenstaande factoren beschikbaar is, de nationale
emissiefactor gepubliceerd door nationale overheden, het Inter-
national Energy Agency of, voor de VS, de emissiefactor voor de
betreffende staat zoals gepubliceerd door het Amerikaanse
Environmental Protection Agency.

Rapportagebeginselen energie

brandstoffen tegen hun onderste verbrandingswaarde

ingekochte stoom tegen de referentiewaarde voor ketelren-
dement van de brandstof waarmee de stoom is opgewekt (bijv.
90% rendement van de onderste verbrandingswaarde voor
aardgas)

ingekochte elektriciteit tegen een gemiddelde efficiëntie van 39,5%
voor alle soorten energieopwekking, met uitzondering van
kernenergie (33%), op basis van de onderste verbrandingswaarde
(bron: IEA)
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De milieugegevens van Chemlogic zijn geïntegreerd vanaf 2016.

De recent overgenomen activiteiten van Cytec (GBU's Technology
Solutions en Composite Materials) worden geleidelijk geïntegreerd in
de milieurapportage van de Groep. Deze zijn nog niet verwerkt in
de cijfers bij onderstaande Toelichtingen, met uitzondering van de
drie sites die zijn overgeheveld van de GBU Novecare naar de GBU
Technology Solutions (Oldbury, Charleston, Zhanjiagang Henchang);

Categorie Gemiddelde materialiteit Hoge materialiteit

Leefmilieu
Brandstofbeheer
Afvalbeheer en afvalstromen
Gevolgen voor biodiversiteit

Uitstoot van broeikasgassen
Luchtkwaliteit
Energiebeheer
Milieuongevallen en sanering
Water- en afvalwaterbeheer
Beheer van gevaarlijke stoffen (inclusief afval)

Maatschappelijk kapitaal

Toegang en betaalbaarheid
Gegevensbeveiliging en privacy van de klant
Eerlijke informatieverschaffing en etikettering
Eerlijke marketing en reclame

Klanttevredenheid
Ontwikkeling van de gemeenschap (Maatschappelijke

activiteiten)

Menselijk kapitaal
Diversiteit en inclusie
Werving, ontwikkeling en behoud
Vergoedingen en uitkeringen

Gezondheid en veiligheid van medewerkers
Betrokkenheid en welzijn van medewerkers

Bedrijfsmodel en innovatie
Sociale en milieu-invloed op activa en activiteiten
Productverpakking
Kwaliteit en veiligheid van producten

Duurzame bedrijfsoplossingen

Leiderschap en bestuur

Beheer van systeemrisico's
Lobbying en politieke beïnvloeding
Inkoop van grondstoffen
Beheer van de bevoorradingsketen

Beheer van het juridische, ethisch en regelgevend kader
Procesveiligheid, paraatheid en reactievermogen op noodge-
vallen

Prioriteiten

Solvay stelt haar prioriteiten op het gebied van duurzaamheid vast
aan de hand van een "materialiteitsanalyse". Met deze aanpak
worden kritieke economische, milieutechnische en maatschappelijke
kwesties geïdentificeerd die mogelijk grote invloed hebben op de
prestaties van Solvay en/of de beslissingen van belanghebbenden.
De analyse wordt jaarlijks uitgevoerd en geactualiseerd volgens de
aanpak van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

De analyse wordt gecoördineerd door de functie Duurzame Ontwik-
keling binnen Solvay, samen met een intern netwerk aan duurzaam-
heidskampioenen in de business units en functies. Experts van elke
Corporate Function hebben de analyse van elk aspect beoordeeld,
waarbij bijzondere aandacht is besteed aan de samenhang met de
risicoanalyse van de Groep.

Rapportagebeginselen milieu Toelichting S4 Luchtkwaliteitsbeheer;

Toelichting S5 Waterbeheer;

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen.

Materialiteitsanalyse3.2.

Proces
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De lijst met belangrijkste risico's van de Groep is wel aangepast om
de samenhang met de materialiteitsanalyse te verbeteren.

Net als in 2015 is de terminologie van de materiële thema’s
consistent met die van de SASB Materiality Map™, tenzij het
uitvoerend comité van de Groep heeft besloten een andere term
te gebruiken om het toepassingsgebied van bepaalde belangrijke
thema’s te verbreden. Het zeer belangrijke thema ‘Engagement en
welzijn van de medewerkers’ bijvoorbeeld omvat thema’s die in de
SASB Materiality Map™ zijn ingedeeld bij ‘Arbeidsoverleg’ en ‘Eerlijke
praktijken op het werk’.

In 2016 is specifiek aandacht besteed aan het werk van de Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Vertegenwoor-
digers van de functies Corporate Finance en Duurzame Ontwikkeling
hebben deelgenomen aan het overleg en aan verschillende

werkgroepen. De TCFD heeft op 14 december 2016 haar aanbeve-
lingen gepubliceerd, te laat om nog in dit rapport te worden meege-
nomen.

Het jaarverslag 2015 en het Rapport Duurzame Ontwikkeling 2015
zijn voorgelegd aan de GRI Review Service. De ontvangen feedback
werd gebruikt om de inhoud en presentatie van dit rapport te verbe-
teren.

In 2015 won Solvay de prijs voor Beste Belgische Duurzaamheids-
verslag van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; een vertegenwoor-
diger van Solvay nam vervolgens plaats in de jury voor de toekenning
van deze prijs voor 2016. Door deze deelname is het mogelijk te
overleggen met de andere leden van de jury en zo meer te weten te
komen over hun verwachtingen rond duurzaamheidsrapportages.

De Groep heeft in 2016 vragenlijsten ontvangen van beleggings-
fondsen over de positie van de Groep met betrekking tot zeer
zorgwekkende stoffen (ZZS), dierproeven en koolstoftarieven;
kwesties die ook in onze rapporten aan de orde komen.

Materialiteitsanalyseproces

Updates 2016

Overleg met stakeholders3.3.
Beleggers
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De materialiteitsanalyse is in 2015 voorgelegd aan een specifieke
groep beleggers: nakomelingen van de oorspronkelijke families van
de Solvay-groep, die momenteel de grootste beleggersgroep verte-
genwoordigen. Solvay maakte gebruik van een speciaal socialeme-
diaplatform om de analyse voor te stellen en een vragenlijst voor
te leggen waarin hen gevraagd werd de materiële thema’s te
rangschikken (prioriteit van hoog-gemiddeld-laag) zoals de SASB in
zijn materialiteitsaanpak aangeeft. Hun feedback is in het jaarverslag
2015 opgenomen.

Het engagement van de medewerkers wordt bevorderd door een
regelmatige dialoog tussen het management van de Groep en de
medewerkers. Meer specifiek: de sociale dialoog heeft betrekking op
de dialoog met personeelsvertegenwoordigers op vier niveaus: sites,
landen, Europa en Groep.

Zie de paragraaf 'Sociale dialoog' in dit rapport voor meer informatie
over de belangrijkste onderwerpen die in 2016 zijn besproken.

De materialiteitsanalyse van de Groep werd voorgelegd aan de
Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Europese onderne-
mingsraad van de Groep. De personeelsvertegenwoordigers hebben
geen specifieke opmerkingen gemaakt over de materialiteitsanalyse.

Sinds 2013 onderschrijft Solvay, door middel van een wereldwijde
raamovereenkomst, ondertekend met IndustriALL Global Union, de
fundamentele rechten van de mens, gebaseerd op IAO-verdragen en
Global Compact-initiatieven van de VN. Op basis van deze overeen-
komst verwacht Solvay dat niet alleen de medewerkers maar ook de
leveranciers en onderaannemers zich aan deze richtlijnen houden.
Speciale vermelding verdienen de bezoeken die twee keer per jaar
met medewerking van IndustriALL-functionarissen naar de sites van
Solvay worden gebracht, om de naleving van deze richtlijnen te
beoordelen.

Solvay heeft constructief overleg met overheden over kwesties die
van wenselijk belang zijn voor Solvay, bijvoorbeeld met verschillende
brancheorganisaties op mondiaal en regionaal niveau, zoals de
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), de
International Council of Chemistry Associations (ICCA), Busines-
sEurope en de European Chemical Industry Council. Voorbeelden:

Het hoofdstuk ‘Ontwikkeling van de gemeenschap’ in dit verslag bevat
enkele voorbeelden van maatregelen die op lokaal niveau zijn onder-
nomen in de buurt van onze sites, in het kader van de inzet voor de
lokale gemeenschap.

CEO van Solvay Jean-Pierre Clamadieu heeft de "Alliance for YOUth"-
belofte ondertekend in aanwezigheid van Europees commissaris
Marianne Thyssen. De deelname van Solvay is één van de zeven
afspraken die de Groep heeft gemaakt, zoals het European Pact
4 Youth, om beleid rond jeugdwerkgelegenheid te stimuleren en
daarmee de concurrentie te verbeteren.

Klanten vormen de kern van de strategie van Solvay en de focus
verschuift zich dan ook op grotere klantgerichtheid. Om dit doel te
bereiken organiseert Solvay regelmatig technologiedagen met
belangrijke klanten, die het beste gepositioneerd zijn om de behoefte
van de eindgebruiker te begrijpen en die de markttrends aanjagen.

Met deze technologiedagen wil Solvay haar positie als leverancier van
oplossingen en als strategische partner benadrukken, zowel voor het
huidige productassortiment als voor toekomstige klantgerichte co-
innovaties. Solvay besteedt tijdens deze evenementen veel aandacht
aan de uitdagingen waar onze klanten voor staan, zodat we later in
hun behoefte kunnen voorzien.

In de afgelopen vijf jaar heeft Solvay 20 technologiedagen georgani-
seerd met toonaangevende partijen uit bijvoorbeeld de automobiel-
, luchtvaart-, olie & gas-, landbouw-, en coatingsectoren in Europa,
Azië, en Noord- en Zuid-Amerika. Deze evenementen zijn van grote
invloed geweest op de Groep, met meer dan 2500 vertegenwoor-
digers van klanten, resulterend in tastbare groeimogelijkheden voor
de Groep (bijvoorbeeld door gezamenlijke ontwikkelingsovereen-
komsten).

Medewerkers

Planeet

COP22: Solvay heeft tijdens de klimaatconferentie in Marrakech
bevestigd dat het zal blijven strijden tegen klimaatverandering.
Tijdens verschillende ontmoetingen met topondernemers en
ministers van over de hele wereld onderstreepte Jean-Pierre
Clamadieu de belangrijke rol die innovatie vanuit de chemische
industrie en samenwerking tussen de industriële sectoren kunnen
spelen bij de uitvoering van de afspraken die in Parijs zijn gemaakt.

Duurzaamheidsdoelstellingen VN: In het hoofdkantoor in
Brussel heeft Solvay een interne workshop georganiseerd over de
17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Het doel van deze
bijeenkomst, die een halve dag in beslag nam, was om de Agenda
2030 van de VN nog eens onder de aandacht te brengen en
te bekijken in hoeverre de vijf duurzaamheidsdoelstellingen van
Solvay (alsmede de lijst met 13 belangrijkheidskwesties) in dit
wereldwijde kader passen. De workshop resulteerde in een
nuttige uitwisseling tussen verschillende externe belangheb-
benden van de Groep (Verenigde Naties, Europese Commissie,
Europees Parlement, het Carbon Disclosure Project, het Federale
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van België, Corporate Social
Responsibility Europe).

Gemeenschappen

Klanten
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Hieronder staan een aantal voorbeelden van onze betrokkenheid bij
leveranciers:

SPM kijkt naar

Om als deel van een ‘oplossing’ beschouwd te worden, moeten
producten een direct, significant en meetbaar voordeel (maatschap-
pelijk of milieutechnisch) opleveren voor de samenleving als geheel.

Er mogen geen zorgpunten zijn wat betreft duurzaamheid en hun
ecologische voetafdruk moet klein zijn vergeleken met de
meerwaarde die zij hebben voor de samenleving.

Als er een duurzaamheidsprobleem ontdekt wordt, of als de ecolo-
gische voetafdruk te groot is, dan wordt de product-applicatiecombi-
natie ingedeeld bij ‘Uitdagingen’.

De resultaten van de SPM-analyse worden voorgesteld in een
heatmap met een opsplitsing van de omzet volgens de categorieën
Oplossingen, Neutraal en Uitdagingen.

De leidraad inzake de SPM-methodologie van Solvay zal vóór de
zomer van 2017 worden afgerond en worden gepubliceerd op de
website van Solvay.

Leveranciers

Eind 2015 werd een online tevredenheidsonderzoek uitgevoerd
onder leveranciers. Met dit onderzoek, dat moest bijdragen aan
een evenwichtige relatie met leveranciers, werd de Solvay Way
onder de aandacht gebracht. Van de 790 leveranciers die werden
uitgenodigd namen er 484 deel. De leveranciers stellen de goede
relatie met Solvay zeer op prijs. Sommige leveranciers maakten
van de gelegenheid gebruik om een aantal verbeterpunten op te
voeren, zoals de communicatie van algemeen nieuws, informatie
over het bedrijf, de vooruitzichten en nieuwe producten.

Op 20 september 2016 vond de conferentie Together for Sustai-
nability (TfS) plaats in Mumbai, India, om het belang van een
duurzame bevoorradingsketen in de chemische industrie te
benadrukken. Meer dan 500 deelnemers bezochten de confe-
rentie, waaronder vertegenwoordigers van leveranciers, leden van
de TfS-organisatie alsmede lokale en internationale associaties.
Bezoek de website http://www.tfs-initiative.com voor meer infor-
matie over Together for Sustainability.

Solvay reikte in Latijns-Amerika Excellence Awards uit om leveran-
ciers te belonen die in 2015 uitstekende logistieke diensten
verleenden. Deze prijzen werden goed ontvangen en leverden
zowel intern als extern positieve feedback op. De leveranciers
hebben met betrekking tot hun teams en hun klanten goed
gebruik gemaakt van deze erkenning.

TOELICHTING OP DE EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING4.

TOELICHTING S1
Sustainable Portfolio Management

Hoe de methode werkt

de ecologische voetafdruk van de productie en de bijhorende
bedrijfsrisico’s en -kansen;

hoe het product, in zijn specifieke toepassing, voor- en nadelen op
het gebied van duurzaamheid heeft.

SPM-heatmap 2016
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2018 middellange termijn

40%
Het aantal duurzame oplossingen in de omzet van de Groep
verhogen naar 40%

2025

50%
Ten minste 50% van de omzet van de Groep genereren bij
"Duurzame oplossingen"

Baseline 2014

Resultaten van de SPM-analyse

% van omzet 2016 2015 2014
Oplossingen 43 33 25
Neutraal 33 39 39
Uitdagingen 8 16 15
Niet geëvalueerd 16 12 21

Tegen het eind van 2016 kon 43% van de productie-applicatiecombi-
naties in de portefeuille onder "Oplossingen" ingedeeld worden, een
aanzienlijke vooruitgang vergeleken met het voorgaande jaar. Deze
verbetering kan als volgt worden verdeeld:

wereldwijde en systematische beoordeling conform SPM betekent
dat de portefeuille in 2016 wordt beoordeeld op basis van de omzet
in 2015. Veranderingen in het toepassingsgebied gedurende het jaar
worden in de SPM-analyse over 2016 meegenomen.

Sinds 2009 heeft Arthur D. Little (ADL), onze partner bij het ontwik-
kelen en verbeteren van de SPM-methodologie, een grondige verifi-
catie uitgevoerd van de resultaten op het gebied van marktaf-
stemming.

In 2016 controleerde ADL alle PAC's in de database om vervolgens
150 PAC's te selecteren voor nader onderzoek: 100 met een hogere
waarde voor Solvay op basis van verschillende criteria en 50 op wille-

keurige basis. Daarnaast stuurt Solvay per jaar 50 PAC's naar ADL
voor beoordeling. Ten minste elke vijf jaar zullen alle PAC's in de
database worden bekeken. Eind 2016 had ADL 48 PAC's beoordeeld.

Voor 89% van de PAC's kwam ADL tot dezelfde conclusie, voor 9% tot
een positievere conclusie en voor 2% tot een negatievere conclusie.
Het effect van de correcties is te klein om van invloed te zijn op de
gepubliceerde cijfers.

SPM is ontwikkeld om de bedrijfsprestaties van Solvay te verbeteren
en een betere groei te genereren. In de afgelopen drie jaar hebben
de producten van Solvay een groot verschil in omzetgroei per jaar
laten zien, afhankelijk of klanten en consumenten de producten van
Solvay selecteren om te kunnen voldoen aan hun eigen maatschap-
pelijke en ecologische doelstellingen.

Jaarlijkse groei per SPM-categorie:

(gebaseerd op de omzet met zelfde product, zelfde toepassing en
zelfde SPM-score in de afgelopen drie jaar, en die 45% van de
opbrengsten van de Groep vertegenwoordigt.)

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VAN SOLVAY:

Resultaten van de SPM-analyse

zes procentpunt door verandering van het toepassingsgebied
(acquisitie Cytec, Emerging Biochemicals en desinvestering
Acetow)

twee procentpunt uit eenmalige grote verbeteringen waarmee de
snellere groei bij Solutions wordt weergegeven

twee procentpunt uit innovatieprogramma’s bedoeld om een
duurzamer bedrijfsmodel te ontwikkelen.

Externe validering

Correlatie tussen SPM-analyse en de omzetgroei

Oplossingen (onbevredigde behoeften om hogere maatschappe-
lijke of ecologische normen te halen) +9%

Uitdagingen (duurzaamheidsobstakels): -3%
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De functie Sustainable Development beheert de Sustainable
Portfolio Management-methode en past deze in nauwe samen-
werking met de Business Units en andere functies toe in de belang-
rijkste processen: Strategie, Onderzoek & Innovatie, Industriele
Functie, Marketing & Verkoop en Fusies & Overnames. De SPM-
methode is geïntegreerd in het Solvay Way-raamwerk en draagt bij
aan het vaststellen in hoeverre Global Business Units en Corporate
Functions duurzaamheid integreren in hun operationele activiteiten.

Solvay is medevoorzitter van twee verenigingen die een belangrijke
rol spelen in het creëren van een referentiekader voor actief porte-
feuillebeheer:

Composite Materials (CM) heeft het hoogste verkooppercentage
dankzij de duurzame oplossingen die geboden worden via twee
business lines: Lucht- en ruimtevaart en Industrie. Dit voldoet aan de
verwachtingen die Solvay had bij de overname van Cytec. CM levert
lichtgewicht materialen voor de lucht- en ruimtevaart, waardoor het
brandstofgebruik afneemt. Het onderdeel Industrie levert toepas-
singen voor onder andere de automobielsector, gereedschappen en
recreatieve producten. Producten van CM voor de automobielsector
maken voertuigen veiliger (dankzij hun uitstekende, energieabsorbe-
rende capaciteiten) en zuiniger.

De marktwaarde van de producten in de CM-portefeuille in verge-
lijking met hun milieu-invloed is zeer gunstig. Ze vormen daardoor
een uitstekend alternatief voor producten met een negatievere
invloed op het milieu.

Voor CM was dit dé gelegenheid om met een frisse blik naar de
productportefeuille te kijken. Door met behulp van SPM andere
vragen te stellen, kreeg CM een beter inzicht in de manier waarop
haar producten bijvoorbeeld bijdragen aan het duurzamer maken
van vliegtuigonderdelen. CM kan bij haar marketingactiviteiten profi-
teren van deze extra duurzaamheidsaspecten.

En CM staat nog pas aan het begin. SPM ondersteunt actieplannen,
zoals diepgaand onderzoek naar de richting waarin CM haar
productportefeuille wil ontwikkelen en meer interactie met belang-
rijke accounts. De resultaten van SPM worden daarbij gebruikt om
groei te stimuleren en duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Volgens de laatste cijfers van het International Energy Agency (IEA
Statistics 2015) neemt transport 23% van de wereldwijde
CO2-uitstoot voor haar rekening. Daarvan kan 75% worden toege-
schreven aan wegtransport. Hoewel het grootste deel van de uitlaat-
gassen (stikstof (N2), waterdamp (H2O) en koolstofdioxide (CO2)) niet
giftig is, zorgt onvolledige verbranding van brandstoffen voor giftige
stoffen zoals koolstofmonoxide (CO), niet-verbrande koolwater-
stoffen (HC), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof. Dit laatste bestaat uit
fijne en zeer fijne roetdeeltjes die gezondheidsproblemen kunnen
veroorzaken.

SPM in belangrijke Groepsprocessen

Het SPM-profiel is een integraal onderdeel van het strategisch
overleg tussen de Global Business Units en het uitvoerend comité.

Fusie & Acquisitie-projecten wordt ook geëvalueerd aan de hand
van SPM, om de haalbaarheid van de investeringen vast te stellen
conform de duurzaamheidsdoelstellingen. Zo verwachtte
Composite Materials aan de hand van de SPM-analyse die vooraf-
gaand aan de overname van Cytec was uitgevoerd dat 86% van
haar opbrengsten afkomstig zou zijn uit Oplossingen. Na een
diepgaande analyse van de daadwerkelijke prestaties in het eerste
jaar na de overname bleek dit 84% te zijn.

Beslissingen over investeringen (kapitaaluitgaven van meer dan
€ 10 miljoen en overnames) die door het uitvoerend comité of de
Raad van Bestuur genomen worden, omvatten een duurzaam-
heidsluik, met onder meer een uitputtende SPM-analyse van de
beoogde investering.

In 2016 werden 576 innovatieprojecten geëvalueerd met de SPM-
methode. Dit is 100% van de projecten waaraan middelen waren
toegewezen. Daarvan zal naar verwachting 60% extra
opbrengsten genereren bij Oplossingen.

Bij Marketing & Sales maakt SPM het mogelijk om klanten te
betrekken bij duurzaamheidsaspecten, zoals klimaatverandering,
duurzame energie, recycling en luchtkwaliteit. Solvay kan zich
hiermee onderscheiden en waarde creëren voor de onderneming
zelf en voor de klant.

Op weg naar een referentiekader voor actief porte-
feuillebeheer

Het doel van het Portfolio Sustainability Assessment-initiatief van
de World Business Council of Sustainable Development is een
kwalitatief hoogwaardig en gemeenschappelijk kader te creëren
voor de implementatie van duurzaam portefeuillebeheer, met een
specifieke methode voor de chemische industrie. Benchmarking
en het uitwisselen van best practices met sectorgenoten verbetert
de SPM-methode en zorgt voor betere besluitvorming.

Sustainable Chemical Product Performance, een gezamenlijk
onderzoekprogramma van TNO, tracht een referentiemethode te
ontwikkelen om de productprestaties te meten, met een sterk
wetenschappelijke achtergrond.

Business cases
Composite Materials rondt eerste SPM-analyse af

OPTALYS®-productassortiment om de uitstoot van
wegtransport te beheersen
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Interne verbrandingsmotoren kunnen niet op hetzelfde moment
geoptimaliseerd worden voor de hoogste brandstofefficiëntie én de
laagste uitstoot. In moderne auto's wordt de brandstofefficiëntie
geoptimaliseerd en uitlaatgassen worden geneutraliseerd door
bijvoorbeeld katalysatoren en roetfilters, zodat de uitstoot
vermindert en voldaan kan worden aan de aanbevelingen van de
WHO op het gebied van luchtkwaliteit. Het productassortiment van
OPTALYS® van Solvay bestaat uit producten met cerium en zirkoon-
oxiden. Deze producten dragen bij aan nieuwe technologieën voor
katalysatoren en roetfilters waardoor de automobielsector kan
voldoen aan de aanstaande emissievoorschriften voor diesel- en
benzinemotoren in de VS, Europa, China en India.

Speciality Polymers heeft samen met Medacta International, een
toonaangevende producent van orthopedische implantaten, neuro-
chirurgische systemen en instrumenten, en Swiss Climate, onafhan-
kelijk adviseur op het gebied van duurzaamheid, een uniek
onderzoek afgerond waarin de koolstofvoetafdruk van chirurgische
instrumenten voor eenmalig gebruik vergeleken wordt met die van
herbruikbare chirurgische instrumenten. Het onderzoek zet vraag-
tekens bij de perceptie dat medische instrumenten voor eenmalig
gebruik slechter voor het milieu zouden zijn dan herbruikbare instru-
menten.

Met toepassing van de ISO 14044-standaard voor levensduuranalyse
richtte het onderzoek zich op de cumulatieve milieu-invloed van een
set chirurgische instrumenten nodig voor het vervangen van een
knie, vervaardigd door Medacta. Deze set is beschikbaar in metalen,
herbruikbare instrumenten (GMK®) of eenmalige instrumenten
(GMK® Efficiency) gemaakt van verschillende hoogwaardige
medische polymeren afkomstig van Solvay.

Het onderzoek wees uit dat de jaarlijkse CO2-uitstoot van de
eenmalige GMK® Efficiency-instrumenten neutraal was vergeleken
met de herbruikbare, metalen instrumenten. Dit onderzoek heeft de
conversie van metaal naar plastic voor deze toepassingen dichterbij
gehaald. Swiss Climate voegde daar nog aan toe dat bij de eenmalige
GMK® Efficiency-instrumenten het wassen en steriliseren overbodig
wordt, waarmee tot wel 435 liter water per knieoperatie bespaard
kan worden.

Naast deze conclusie inzake de milieu-invloed, neemt de vraag naar
eenmalige instrumenten snel toe omdat deze, deels, kunnen
bijdragen aan het reduceren van ziekenhuisgerelateerde infecties.

Voortbordurend op de innovatieve producten van Speciality
Polymers is de laatste innovatie van Medacta, GMK® Efficiency, het
bewijs van onze voortdurende inzet om veilige en zeer concurre-
rende oplossingen te leveren die bijdragen aan een duurzame
economie met respect voor het milieu.

In november 2015 heeft Solvay een nieuwe langetermijndoelstelling
vastgelegd voor de uitstoot van broeikasgassen: de koolstofinten-
siteit met 40% verminderen tegen 2025. Daarnaast past Solvay met
ingang van 1 januari 2016 een interne prijs voor CO2-uitstoot van
€ 25 per ton toe, om zo de klimaatuitdagingen bij de investeringsbe-
slissingen te betrekken.

Een gestructureerd rapporteringssysteem voor de uitstoot van broei-
kasgassen, dat extern is gecontroleerd, en reacties op ratingbureaus
zoals het Carbon Disclosure Project, helpen de Groep om haar
inspanningen af te stemmen op de uitdagingen inzake broeikas-
gassen.

De uitstoot van broeikasgassen, zoals die door Solvay gerapporteerd
wordt, past binnen het toepassingsgebied van het Kyotoprotocol en
omvat de volgende componenten of componentfamilies: CO2/ N2O/
CH4 / SF6/ HFC's/ PFC’s en NF3. Om de impact van de klimaatveran-
dering te berekenen, wordt de uitstoot van broeikasgassen omgezet
van ton naar CO2-equivalenten met behulp van het aardopwar-
mingsvermogen van elk gas, zoals gepubliceerd door de Intergou-
vernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering in haar vijfde
evaluatierapport.

Deze indicator houdt rekening met:

Speciality Polymers en chirurgische instrumenten

TOELICHTING S2
Uitstoot van broeikasgassen

Definitie van indicatoren voor broeikasgassen

rechtstreekse emissies voor elk broeikasgas dat vrijkomt bij de
industriële activiteiten van Solvay (Toepassingsgebied 1 van het
Kyotoprotocol)

rapportering van de rechtstreekse CO2-emissies, inclusief de
emissies door het verbranden van alle fossiele brandstoffen,
alsook de procesemissies (bijv. thermische decompositie van
koolzuurhoudende producten, chemische reductie van
metaalerts)

indirecte CO2-uitstoot in verband met de stoom en elektriciteit
die ingekocht worden van derden (Toepassingsgebied 2 van het
Kyotoprotocol). Voor ingekochte elektriciteit wordt de indirecte
emissie berekend aan de hand van marktconforme methodes. In
de berekening voor 2016 is het gebruik van residuele mix niet
meegenomen omdat de gegevens hiervoor niet beschikbaar zijn.

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING
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Uitstoot van broeikasgassen (Toepassingsgebieden 1 en 2)

Mt CO2 equ. 2016 2015 2014
Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1 & 2) Mt CO2-eq. 10,9 11,6 11,7
Uitstoot overige broeikasgassen (Kyotoprotocol) CO2-uitstoot
(toepassingsgebied 1) Mt CO2-eq. 2,4 2,6 2,7
Totale uitstoot broeikasgassen (Kyotoprotocol) Mt CO2-eq. 13,4 14,2 14,4
Uitstoot overige broeikasgassen (niet volgens Kyotoprotocol)
CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1) Mt CO2-eq. 0,1 0,1 0,1

Toepassingsgebied: De productieactiviteiten van de bedrijven die (geheel of gedeeltelijk) geconsolideerd zijn. De uitstoot van broeikasgas van bedrijven in het
financiële toepassingsgebied maakt 84% uit van de totale uitstoot van broeikasgas van alle bedrijven in het operationele toepassingsgebied.

In 2016 was de uitstoot van broeikasgas 0,8 Mt CO2-equivalenten
lager dan in 2015. Deze verandering is vooral toe te schrijven aan
de veranderingen in het toepassingsgebied van het verslag, waarin
nu de onlangs overgenomen activiteiten van Cytec worden meege-
nomen alsook zeven nieuwe sites, goed voor een stijging met 0,4 Mt
CO2-equivalenten. De desinvestering van activiteiten op het gebied
van geprecipiteerd calciumcarbonaat en de classificering van de

chlorovinyl-activiteiten in Thailand en de activiteiten van Acetow als
beëindigde bedrijfsactiviteiten heeft geleid tot een daling met 0,9
Mt CO2-equivalenten. Verder zijn 0,3 Mt CO2-equivalenten toe te
schrijven aan projecten om de uitstoot te verminderen en aan veran-
deringen in de productie.

2018 middellange termijn

- 20%
Vermindering broeikasgasintensiteit met 20% vergeleken
met 2015

2025

- 40%
Vermindering broeikasgasintensiteit met 40% vergeleken
met 2014

Broeikasgasintensiteit

In kg CO2-eq. per € EBITDA 2016 2015 2014
Broeikasgasintensiteit 5,86 7,26 8,08

Legenda: De indicator voor broeikasgasintensiteit dekt het Kyotoprotocol voor broeikasgassen.

Het is de doelstelling van Solvay om tegen 2020 het energieverbruik
met 10% te reduceren (gemiddeld 1,3% op jaarbasis). Het referen-
tiejaar is 2012 bij gelijkblijvend activiteitenniveau. Om deze
doelstelling te bereiken zal Solvay een versnelling hoger schakelen
in de uitvoering van het plan voor energie-efficiëntie SOLWATT®, de
industriële productieprocessen continu blijven verbeteren, groene
technologieën ontwikkelen en het aandeel van hernieuwbare
energie in de energieproductie- en voorraad verhogen.

Solvay heeft concrete maatregelen genomen in de vorm van grote
technische investeringen zoals de recente aankopen van twee
warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Spinetta (Italië) en één in
Massa Carrara (Italië) en de bouw van een warmtekrachtkoppelings-
centrale in Oldbury (Verenigd Koninkrijk).

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VAN SOLVAY:

Belangrijkste verwezenlijkingen:
In de tronamijn in Green River (Wyoming, Verenigde Staten) kon
dankzij de gedeeltelijke recuperatie van het methaan dat vrijkomt
bij de extractie en de verbranding van trona een uitstoot
vermeden worden van 100.000 ton CO2-equivalenten per jaar
sinds 2011. Sinds 2012 werd een deel van de warmte die gegene-
reerd wordt bij de verbranding van het gerecupereerde methaan
gebruikt in het productieproces, waardoor extra energie en CO2
werd uitgespaard.

In Brazilië heeft Solvay een zelf ontwikkelde warmtekrachtkoppe-
lingscentrale op biomassa, die gebruikgemaakt van pulp die
gewonnen wordt uit suikerriet.

Dankzij het SOLWATT® energie- en CO2-besparingsprogramma en
andere reducties op broeikasgas afkomstig van processen werd in
2016 100.000 ton CO2-uitstoot voorkomen.

TOELICHTING S3
Energiebeheer
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De verbruikte energie valt in vier categorieën:
Sinds 2016 worden stoom en elektriciteit verkregen uit brandstoffen
en verkocht aan derden afgetrokken van het totaal. Energie die is
ingekocht en vervolgens zonder enige vorm van transformatie is
doorverkocht aan derden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Onderste verbrandingswaarde in petajoule (PJ) 2016 2015 2014
Energieverbruik 138 175 179

Toepassingsgebied: Deze indicator geeft het primaire energieverbruik weer voor een bepaald jaar met betrekking tot de productieactiviteiten van de onderne-
mingen die momenteel (geheel of gedeeltelijk) geconsolideerd zijn.
Legenda: Het primaire energieverbruik van bedrijven in de financiële perimeter maakt 77% uit van het totale primaire energieverbruik van alle bedrijven in de
operationele perimeter.

In 2016 was het energieverbruik 37 PJ lager dan in 2015. Dit is vooral
toe te schrijven aan een verandering in de rapportagemethodologie
en het gewijzigde toepassingsgebied van het verslag. Om te voldoen
aan de GRI-normen wordt aan derden verkochte energie (23 TJ)
afgetrokken van het totaal. De toevoeging van de activiteiten van
het onlangs overgenomen Cytec en van zeven nieuwe sites in de
rapportage heeft geleid tot een stijging met 6 PJ. De desinvestering
van activiteiten op het gebied van geprecipiteerd calciumcarbonaat
en de classificering van de chlorovinyl-activiteiten in Thailand en de
activiteiten van Acetow als beëindigde bedrijfsactiviteiten heeft geleid
tot een daling met 16 PJ. De rest van de daling ten opzichte van
2015 (4 PJ) is toe te schrijven aan energiebesparingsprojecten en aan
veranderingen in de productie.

2020

- 10%
Verminder het energieverbruik met 10% bij gelijkblijvend
activiteitenniveau

Baseline 2012

De energie-intensiteit heeft betrekking op de primaire energie van
brandstoffen (steenkool, aardgas, stookolie enz.) en van de
ingekochte stoom en elektriciteit.

Index energie-efficiëntie – Baseline 100% in 2012

in % 2016 2015 2014
Index energie-efficiëntie 94 96 99

Legenda: De energie-index bij gelijkblijvend activiteitenniveau geeft de ontwikkeling in het energieverbruik weer op vergelijkbare basis, na correcties voor
veranderingen in reikwijdte van de Groep, en correcties voor wijzigingen in de productievolumes van jaar tot jaar.

In 2016 is de Groep met haar tweede energie- en CO2-besparings-
programma gestart: SOLWATT 2.0®. Solvay Energy Services en de
andere GBU’s hebben energieprestatiecontracten onderteken om
te zorgen dat er gevolg gegeven wordt aan de bevindingen van de
energie-audits. Het plan gaat uit van drie parallelle maatregelen:

In 2016 heeft de GBU Soda Ash & Derivatives de energieprestaties
van zijn natriumcarbonaatfabriek in Devniya (Bulgarije) aanzienlijk
verbeterd met zijn World Class Factory plan. Nieuwe warmtekracht-
koppelingsprojecten in onder andere Ospiate en Porto Marghera
(Italië) worden momenteel bestudeerd.

Vastleggen van energie-indicatoren

niet-hernieuwbare primaire brandstoffen die worden gebruikt om
intern stoom, elektriciteit en mechanische energie op te wekken,
en bij industriële processen (steenkool in kalkoven, gas in droog-
ovens, enz.)

hernieuwbare primaire brandstoffen (biomassa, biogas enz.)

ingekochte stoom

ingekochte elektriciteit

Energie-intensiteit

DOELSTELLING VAN SOLVAY:

Vermindering van het energieverbruik

Door gebruik te maken van hoogefficiënte warmtekrachtkoppe-
lingscentrales verbetert de Groep de efficiëntie van de opwekking
van secundaire energie zoals stoom en elektriciteit. In 2016 werd
een nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale op basis van gas in
gebruik genomen in Livorno (Italië) ter vervanging van conventi-
onele verwarmingsketels.

Met het SOLWATT®-programma wil Solvay energiebesparingsmo-
gelijkheden identificeren en implementeren in bestaande produc-
tievestigingen, via technologische verbeteringen en energie-
beheer. Tegen eind 2015 is SOLWATT® geleidelijk aan uitgerold en
wordt het nu toegepast in nagenoeg alle productievestigingen van
de Groep.

Bij nieuwe en vernieuwde vestigingen wordt het energieverbruik
en de opwekking daarvan geoptimaliseerd.

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING
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Solvay wil zich inzetten om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal
niveau te verbeteren, in nauwe samenwerking met lokale belang-
hebbenden en met uitvoering van de beste praktijken. Binnen het
kader van haar milieuplan richt Solvay zich op de volgende vervui-
lende stoffen: stikstofoxiden (NOx), zwaveloxide (SOx) en vluchtige
organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOC).

Absolute emissie in de lucht

in ton 2016 2015 2014
Stikstofoxiden – NOx 11 098 12 210 12 679
Zwaveloxiden – SOx 5 395 6 563 6 620
Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC 4 968 6 781 7 158

Er zijn verschillende redenen voor de verbeteringen op het gebied
van stikstofoxiden, waaronder:

Verbeteringen op het gebied van zwaveldioxiden:

Verbetering van het NMVOC-resultaat: :

2020

- 50%
van de intensiteit van de uitstoot van
stikstofoxiden

2020

- 50%
van de intensiteit van de uitstoot van
zwaveloxiden

2020

- 40%
van de intensiteit van vluchtige
organische stoffen met uitzondering
van methaan

Baseline 2015

TOELICHTING S4
Luchtkwaliteitsbeheer

Stikstofoxiden: de uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2, uitge-
drukt als NO2) exclusief N2O. De uitstoot van stikstofoxiden is
vooral het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen
zoals aardgas. Stikstofoxide (N2O) draagt bij aan de opwarming
van de aarde maar heeft niet de verzurende werking van NO en
NO2;

Zwaveloxiden: de uitstoot van zwaveldioxiden (SO2) is vooral toe te
schrijven aan de verbranding van antraciet en kolen.

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan
(NMVOC): Vluchtige organische stoffen (VOC's) hebben een
kookpunt dat lager of gelijk is aan 250 °C (EU-richtlijn inzake
emissie van oplosmiddelen 1999/13/EC). NMVOC’s zijn VOC’s
behalve methaan. De methaanemissie uit de mijnbouwactiviteiten
van Solvay in Green River (Wyoming, VS) worden hier niet meege-
nomen. De invloed daarvan wordt opgenomen in de uitstoot van
broeikasgassen.

op de site van Deven te Devnya in Bulgarije (- 291 ton): minder
gebruik van de oudere roosterstookinstallaties en een toenemend
gebruik van de CFBB-ketel (circulerende wervelbedketel) die
uitgerust is met een SNCR-systeem (selectieve niet-katalytische
reductie) die gebruikt maakt van ammoniakinspuiting.

op de site te Torrelavega in Spanje (-270 ton): vervanging van de
gasturbine op de warmtekrachtkoppelingscentrale.

op de site te Rheinberg in Duitsland (-127 ton): keuze voor betere
kwaliteit kolen en verbetering van het SNCR-proces.

op de site te Tavaux in Frankrijk (-717 ton): kolenverbruik gehal-
veerd door technische problemen in de ketels en de installatie van
een DeSOx-systeem (ontzwaveling) in november 2016.

op de site te Rheinberg in Duitsland (-218 ton): gebruik van kolen
met minder zwavel en verbetering van het DeSOx-proces.

de verlaging hiervan (-1181 ton) is merendeels toe te schrijven aan
de deconsolidatie van de Acetow-activiteiten;

op de te van Zhangjiagang Feixiang in China (-262 ton): lagere
uitstoot van methylchloride door de implementatie van een
cryocondensatie-unit in augustus 2016.

DOELSTELLINGEN VAN SOLVAY:
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Intensiteit van de uitstoot in de lucht

In kg per € EBITDA 2016 2015 2014
NOx 0,0058 0,0063 0,0071
SOx 0,0028 0,0034 0,0037
NMVOC 0,0026 0,0035 0,0040

De resultaten van Solvay in 2016 wat betreft NOx- en NMVOC-intensiteit overtreffen de doelstelling voor 2016 terwijl wat betreft de SO2-intensiteit
de Groep wat op de doelstelling achterloopt.

Het waterbeleid van Solvay is erop gericht om het onttrekken en het
verbruiken van zoetwater te beperken en ervoor te zorgen dat de
kwaliteit van de waterlichamen waarin afvalwater wordt geloosd goed
blijft, zodat de invloed op mens en milieu zoveel mogelijk beperkt
blijft.

Het milieuplan 2015-2020 van Solvay richt zich op het beperken
van twee activiteiten: zoetwateronttrekking en chemisch zuurstof-
verbruik. Het aantal sites dat mogelijk te maken krijgt met water-
schaarste wordt niet langer gerapporteerd. Dit betrof een intern
programma van Solvay, waarbij een indicator werd gehanteerd die
niet kan worden afgezet tegen andere bedrijven in de sector.

Toevoerwater en verbruik

2016 2015 2014
Zoetwateronttrekking (miljoen m3) 491 537 535
Chemisch zuurstofverbruik (ton O2) 7 539 8 834 9 652

Door een verandering in de verslaggevingsregels voor waterzuive-
ringsinstallaties die afvalwater van derden behandelen, is de CZV
op de site te Spinetta-Marengo (Italië) herberekend voor de periode
2014-2016.

De recente verbeteringen in de hoeveelheid inkomend zoetwater zijn
gerealiseerd dankzij:

Door het toegenomen productievolume steeg de hoeveelheid
toevoerwater op de site te Chalampé in Frankrijk (+7,6 miljoen m3).

De verbetering in de uitstoot als gevolg van chemisch zuurstofver-
bruik is toe te schrijven aan:

TOELICHTING S5
Waterbeheer

Zoetwateronttrekking (in miljoen m3 per jaar): heeft betrekking op
de hoeveelheid inkomend water van zoetwaterbronnen (opper-
vlakte- en grondwater) en van alternatieve bronnen zoals drink-
water.

Chemisch zuurstofverbruik: dit is de hoeveelheid stoffen die geoxi-
deerd kunnen worden (met name opgelost organisch materiaal)
dat in wateromgevingen wordt geloosd. Chemisch zuurstofver-
bruik wordt uitgedrukt in aantal ton zuurstof per jaar. Naast
stikstofoxiden en fosforhoudende substanties draagt chemisch
zuurstofverbruik bij aan eutrofiëring van het oppervlaktewater.

deconsolidatie van de gedesinvesteerde activiteiten van Acetow (-
29,6 miljoen m3) en Emerging Biochemicals (- 3,4 miljoen m3).

ontmanteling of verkoop van verschillende sites (Bussi sul Tirino,
Bad Zurzach, enz.). In totaal - 8,8 miljoen m3.

stopzetting van de natriumcarbonaatfabriek in Alexandrië (Egypte)
sinds maart 2015 (- 1,8 miljoen m3).

op de site te Vernon in de VS (-517 ton): lager productievolume en
efficiëntieverbeteringen bij de behandeling van afvalwater.

stopzetting van de natriumcarbonaatfabriek in Alexandrië (Egypte)
sinds maart 2015 (- 334 ton).

deconsolidatie van de gedesinvesteerde activiteiten van Acetow en
Emerging Biochemicals (- 221 ton).

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING
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Aan de linkerkant van het bovenstaande diagram wordt het toevoer-
water (miljoen m3 per jaar) afkomstig van de belangrijkste bronnen
weergegeven. Andere bronnen van toevoerwater zijn onder andere
gerecycleerd water van derden en regenwater. De totale hoeveelheid
toevoerwater bedroeg in 2016 580 miljoen m3, waarvan 85% zoetwater.

Aan de rechterkant van het bovenstaande diagram wordt het
uitstromend water (miljoen m3/jaar) weergegeven naar de belangrijkste
ontvangende milieus. Uitstromend water naar andere ontvangende
milieus (externe waterzuiveringsinstallaties, injectie in de bodem enz.)
valt onder de categorie 'overige'. De totale hoeveelheid uitstromend
water van de Groep bedroeg in 2016 535 miljoen m3, waarvan 80% in
het zoetwatermilieu werd geloosd.

Verlies aan water door verdamping (19 miljoen m3) vindt plaats in
industriële koeltorens of waterbekkens.

De ronde pijl midden onder het diagram geeft de totale hoeveelheid
water weer die is gerecycleerd door middel van gesloten koelsystemen
of water dat wordt hergebruikt. Op basis van de voor het diagram
gebruikte gegevens hebben we berekend dat gerecycleerd water in
2016 ongeveer 58% van de totale hoeveelheid gebruikt water uitmaakt.

De erlenmeyer aan de rechterkant komen overeen met de hoeveelheid
water die wordt geëxporteerd via in water opgeloste eindproducten
(waterstofperoxide bevat bijvoorbeeld 30-70% water), terwijl de afvalbak
de geschatte hoeveelheid waterverlies symboliseert via afval of
verbranding van afvalmateriaal (slib enz.).

2020

- 30%
van de intensiteit zoet toevoerwater.

2020

- 30%
van de intensiteit chemisch zuurstofverbruik

Baseline 2015

Waterintensiteit

2016 2015 2014
Zoetwateronttrekking (liter per € EBITDA) 0,26 0,28 0,30
Chemisch zuurstofverbruik (kg per € EBITDA) 0,0040 0,0045 0,0054

Waterbeheer

DOELSTELLINGEN VAN SOLVAY:
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De resultaten van Solvay in 2016 wat betreft zoetwateronttrekking
zijn iets beter dan verwacht. De resultaten op het gebied van
chemisch zuurstofverbruik zijn zelfs 8% beter dan verwacht.

De Groep volgt hier een tweesporenbeleid: het voorkomen van
lekkage en het saneren van vervuilde grond.

De eerste maatregelen die genomen worden, hebben betrekking op
twee vormen van vrijwillige aanpak, die samen binnen onze sector als
goede praktijken worden beschouwd:

Aantal incidenten met milieugevolgen

2016 2015 2014
Aantal incidenten van gemiddelde ernst met gevolgen voor het milieu 40 46 55

waarbij de vergunningslimiet is overschreden 26 26 Geen gegevens

Toepassingsgebied: Productie- en Research & Innovation-vestigingen onder operationele controle van Solvay-groep. De geconsolideerde gegevens voor
procesveiligheidsincidenten heeft betrekking op 132 sites van in totaal 143 operationele sites.

Medio 2014 heeft Solvay een nieuw rapportagesysteem opgezet
voor veiligheidsincidenten bij productieprocessen, met specifieke
criteria voor incidenten met milieugevolgen. Er zijn geen incidenten
met een H- of C-classificering gerapporteerd. Dit betekent dat er
buiten de site geen sprake is van langdurige schade aan het milieu.
We zijn erin geslaagd het aantal M-incidenten en incidenten waarbij
de vrijgekomen stoffen een bepaalde limiet overschrijden te vermin-
deren.

Om de gezondheid en het milieu te beschermen wordt zeer
zorgvuldig omgegaan met bodemvervuiling die in het verleden is
ontstaan. Het management van Solvay wil:

Solvay voert altijd gedetailleerde risicobeoordelingen uit aan de hand
waarvan de meest geschikte beheersmaatregelen worden geselec-
teerd.

TOELICHTING S6
Milieuongevallen en sanering

Het voorkomen van lekkage

1. Het identificeren en oplossen van situaties met het grootste
risico, aan de hand van een vrijwillig programma voor milieuef-
fectbeoordeling. Er wordt op Groepsniveau toezicht gehouden
op dit programma aan de hand van het aantal geïdentificeerde
en opgeloste "Risiconiveau 1-gevallen" ("belangrijkste indica-
toren"). Het beleid van de Groep vereist dat dergelijke situaties
binnen een jaar worden opgelost.

2. Risicobeheer op basis van dossiers over vorige voorvallen en
de lessen die daaruit getrokken zijn. Toezicht op ongelukken en
voorvallen vindt plaats aan de hand van een gestandaardiseerde
classificering (de zogenoemde "lagging indicator"). Als corrige-
rende maatregel wordt elke overschrijding van een toegestane
limiet onderzocht op GBU-niveau en door het HSE-management
binnen de zone, om te waarborgen dat gepaste maatregelen

worden genomen om herhaling te voorkomen. Dergelijke
gebeurtenissen zijn onderdeel van het dashboard dat regelmatig
aan het uitvoerend comité wordt voorgelegd.

Risicobeoordelingsindicator ("belangrijkste indicator"): deze
indicator bewaakt de milieueffectbeoordeling die in 2015 is
gestart. Hiervoor worden nieuwe Groepscriteria gebruikt om
onaanvaardbare risico's vast te stellen alsmede een uitgebreide
methode om op alle sites risicobeoordelingen uit te voeren,
rekening houdend met substanties en specifieke parameters. Er is
in 2016 slechts één Niveau 1-milieurisico geïdentificeerd. Er zullen
risicobeperkende maatregelen worden bepaald en binnen een
jaar worden geïmplementeerd. Solvay zorgt ervoor dat de effec-
tiviteit van de geïmplementeerde corrigerende maatregelen
gehandhaafd blijft. Er is een nieuw identificatieproces voor Risico-
niveau 1-situaties voor het milieu. Momenteel wordt de beoor-
deling daarvan afgerond voor die sites waarvoor een controle op
compliance is uitgevoerd (75% van de industriële sites – zie
toelichting 13). Het aantal Risiconiveau 1-incidenten is naar
verwachting laag.

Follow-up van incidenten met milieugevolgen ("lagging indicator"):
sinds 2014 worden incidenten met milieugevolgen bewaakt en
geclassificeerd aan de hand van verschillende criteria, zoals de
hoeveelheid gelekt materiaal, de gevolgen op site en voor de
omgeving en dode vissen. Incidenten worden ingedeeld naar hun
ernst (van M - gemiddeld tot C - ernstig). Binnen de medium-
classificering wordt een specifiek criterium gebruikt voor gebeur-
tenissen die ertoe zullen leiden dat toegestane limieten worden
overschreden.

Beschermen en saneren van grond

1. nieuwe bodembevuiling voorkomen

2. indien nodig, de bodemgesteldheid van actieve en gesloten sites
precies in kaart brengen;

3. de verontreiniging van de bodem en/of het grondwater
aanpakken om verdere verspreiding te voorkomen.
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Solvay is steeds op zoek naar innovatieve saneringsmethodes,
bijvoorbeeld via Nanorem, een onderzoeksproject van de EU, dat
bijna is afgerond. Dit onderzoeksproject geeft ons meer inzicht in de
grenswaarden van een saneringstechnologie bij de behandeling van
besmetting met chloorverbindingen, waarbij nanodeeltjes ijzer in de
ondergrond worden geïnjecteerd.

Met het oog op de lange termijn heeft Solvay financiële voorzie-
ningen aangelegd voor (bodem)verontreiniging. Tussen 2015 en
2016 bleven de voorzieningen gelijk, met slechts kleine verschui-
vingen als gevolg van financiële factoren (wisselkoersschomme-
lingen). De stijging tussen 2014 en 2015 was eveneens toe te
schrijven aan financiële factoren (disconteringsvoet en wissel-
koersen) en aan veranderingen in het toepassingsgebied.

Milieuvoorzieningen

In miljoenen euro 2016 2015 2014
Milieuvoorzieningen 737 723 713

Legenda: Conform de IFRS-standaard worden de voorzieningen elke drie maanden herzien. De voorzieningen voor het recent overgenomen Cytec zijn meege-
nomen in de cijfers over 2016.

Solvay brengt momenteel 13.000 producten op de markt. Solvay
vindt het zeer belangrijk dat er een grondig inzicht is in de gevaren,
risico's en toepassingen die verbonden zijn aan gevaarlijke stoffen.
Het beheer van gevaarlijke stoffen vindt plaats op verschillende
momenten in de waardeketen. Met name zeer zorgwekkende
stoffen (ZZS) zijn onderworpen aan een speciale aanpak met
betrekking tot: (1) gebruik als grondstof, (2) de handel daarin en
de mogelijke vervanging ervan, (3) behandeling tijdens productie en
(4) behandeling van gevaarlijk afval. De strategie van Solvay is erop
gericht het gebruik van gevaarlijke stoffen in de waardeketen te
verminderen. Ook zorgt het bedrijf ervoor dat veiligheidsinformatie
over gevaarlijke stoffen aanwezig is.

Solvay blijft op proactieve wijze haar activiteitenportefeuille beoor-
delen (Sustainable Portfolio Management) om de strategische
besluitvorming over investeringen en activiteitenportefeuille
duurzamer te maken. Dit betekent dat elk nieuw product onder-
worpen wordt aan een aantal duurzaamheidscriteria: SPM wordt
gebruikt om de combinatie product vs. toepassing te beoordelen.
Daarbij wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van zeer zorgwek-
kende stoffen aan de afnemerzijde van de waardeketen (door de
aanwezigheid van ZZS in producten van Solvay of door compo-
nenten afkomstig van andere producten in de eindoplossing op de
markt).

De veiligheidsinformatie voor alle gevaarlijke stoffen wordt door
Solvay centraal beheerd. Dit is belangrijk om te zorgen dat op de
juiste wijze met deze stoffen wordt omgegaan, zowel bij Solvay als
elders in de waardeketen. De volgende beheersmaatregelen zijn
verbeterd en zijn nu volledig in werking getreden (behalve voor het
onlangs overgenomen Cytec):

Solvay implementeert een wereldwijde vrijwillige aanpak van
(ongeveer 300) zeer zorgwekkende stoffen in producten en grond-
stoffen. Dit betekent dat voorraden ZZS die door Solvay worden
gebruikt, worden bijgehouden aan de hand van een geactualiseerde
referentielijst, dat ZZS worden gebruikt onder strikt gecontroleerde
omstandigheden, dat risico-onderzoeken voor alle ZZS up-to-date
gehouden worden en dat de stoffen waar mogelijk vervangen
worden door veiliger alternatieven.

Milieutechnische financiële voorzieningen

TOELICHTING S7
Beheer van gevaarlijke stoffen

Portefeuillestrategie

Informatie over gevaarlijke stoffen: uitgebreide richt-
lijnen

geharmoniseerde Safety Data Sheets op basis van gemeenschap-
pelijke regels en modellen in de hele Groep

geautomatiseerd opstellen en verspreiden van de Safety Data
Sheets (regels voor indeling, automatische verspreiding volgens
land van verkoop, wereldwijd etiketteringssysteem enz.)

een consistente productetikettering conform de wereldwijde
regelgeving

gebruik van gemeenschappelijke juridische, toxicologische en
milieutoxicologische gegevens en vaste formuleringen

Vrijwillige aanpak van zeer zorgwekkende stoffen
(ZZS)
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In 2015 is een referentielijst met ZZS opgesteld voor de hele Groep.
133 productievestigingen (77%) hebben tot nu toe hun voorraad
gecontroleerd. Bij de proactieve aanpak door Solvay van verwachte
vervangingsbeperkingen worden drie categorieën onderscheiden
(zwart, rood en geel) om het risicobeheer- en controleniveau van de
stoffen te omschrijven:

De business units organiseren continu programma's ter bevordering
van een proactief beheer van de ZZS die op de markt gebracht worden,
waarbij de bedrijfscontinuïteit gegarandeerd wordt en tezelfdertijd de
wettelijke verplichtingen, het beleid op het vlak van Responsible Care® en
duurzame ontwikkeling in acht genomen worden.

De programma's van Solvay richten zich ook op risicoanalyses en
onderzoek naar mogelijke alternatieven voor elke nieuwe ZZS die op
de markt komt: de 2020-doelstelling is om deze risicobeoordeling
volledig af te ronden en, indien beschikbaar, mogelijk veiliger alterna-
tieven te analyseren (doelstelling 2016: 15%). De hoeveelheid ZZS in
producten wordt jaarlijks vastgesteld, waarna een analyse op veiliger
alternatieven wordt uitgevoerd.

2020

100%
De risicobeoordeling volledig afronden en analyse van,
indien beschikbaar, veiliger alternatieven voor producten
die ZZS bevatten

Baseline 2015

Aantal zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) dat Solvay in 2016 op de markt heeft gebracht

ZZS in op de markt
gebrachte producten

Waarvan de aanwezigheid
van ZZS te wijten is aan

grondstoffen
Alle ZZS (lijst op basis van REACH-verordening en Europees autorisatieproces + Europese kandi-
daatslijst)(1) 20 10
ASA-programma voor op de markt gebrachte stoffen(2) (% afgerond) 18% (9/49 vereiste beoordelingen)

Toepassingsgebied: Cytec is niet opgenomen.
Toepassingsgebied: Alle op de markt gebrachte Solvay-producten (behalve die van het onlangs overgenomen Cytec) die ofwel geproduceerd zijn door Solvay
ofwel deel uitmaken van de samenstelling van de verkochte producten.
Legenda: ZZS die geproduceerd worden of deel uitmaken van de samenstelling van door Solvay wereldwijd verkochte producten die momenteel in de
Europese “Kandidaatslijst” of “Autorisatielijst” van het REACH-proces opgenomen zijn. REACH is een richtlijn van de Europese Unie, aangenomen om de
menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen de risico's van bepaalde chemicaliën.
(1) De Kandidaatslijst omvat stoffen die ook in de EU-beperkingsprocedure voorkomen (bijlage XVII).
(2) Analyse van veiliger alternatieven ter vervanging van ZZS.

In lijn met het milieuplan 2015-2020 ligt de nadruk op industrieel
afval. Het gaat daarbij met name om gevaarlijk afval dat niet
duurzaam verwijderd wordt.

Zwarte lijst: ZZS die zich al in een reglementaire fase van gelei-
delijke stopzetting of beperking bevinden, met een al vastgestelde
deadline in minstens één land of regio;

Rode lijst: ZZS die momenteel vermeld staan op reglementaire
lijsten met stoffen die op middellange termijn mogelijk voorwerp
kunnen worden van een procedure voor de speciale toelating of
beperking ervan;

Gele lijst: stoffen die speciale aandacht vragen en die bestudeerd
worden door autoriteiten, ngo’s, wetenschappers en sectoren
wegens hun huidige gevaarlijke eigenschappen of potentiële
effecten.

ZZS in op de markt gebrachte producten

DOELSTELLING VAN SOLVAY:

Gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval Industrieel afval: afval afkomstig van onze productie, inclusief afval
afkomstig van verpakking en onderhoud. Industrieel afval bestaat
uit gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen. Afval afkomstig uit onze
mijnen (541 kiloton in 2016) wordt niet gerekend tot industrieel
afval. Dit bestaat vrijwel geheel uit inert materiaal dat teruggestort
wordt in de mijn.

Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt
verwerkt: de som van gevaarlijk industrieel afval dat gestort wordt
of verbrand wordt zonder energieterugwinning.
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Absolute volumes

In 1000 ton 2016 2015 2014
Niet-gevaarlijk industrieel afval 1 463 1 453 1 637
Gevaarlijk industrieel afval 194,2 202,0 194,6
Totaal gevaarlijk industrieel afval 1 657 1 655 1 831
Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze verwijderd wordt 50,3 47,1 49,7

Er zijn belangrijke correcties doorgevoerd in de gegevens over
gevaarlijk afval van Chalampé-Butachimie. Dit afval werd voorheen
niet meegenomen als droog materiaal.

De toename op Groepsniveau tussen 2015 en 2016 van gevaarlijk
industrieel afval (2400 ton of 10 %), dat wordt gestort of verbrand
zonder energieterugwinning, is de resultante van vele toe- en
afnames op individuele sites, te veel om hier te omschrijven.

2020

- 30%
van het industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt
verwerkt

Baseline 2015

De verwachte hoeveelheid voor 2020 is gebaseerd op bekende
perimeterwijzigingen en op schattingen van afvalverminderingspro-
jecten en recyclage-initiatieven. In deze schatting is de bijdrage van
de vroegere Cytec-activiteiten niet meegenomen, aangezien dit
momenteel nog niet bekend is.

Afvalintensiteit

In kg per € EBITDA 2016 2015 2014
Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze verwijderd wordt 0,0265 0,0241 0,0279

De resultaten van Solvay over 2016 voor dit soort afval liggen
ongeveer 10% achter op schema. Opgemerkt moet worden dat
ontwikkelingen in afvalindicatoren met grote zorgvuldigheid geïnter-
preteerd moet worden. Afval kan tijdelijk worden opgeslagen op sites
of kan een piek laten zien door verbeterprocessen of door verande-
ringen in de classificering van afval (gevaarlijk/niet gevaarlijk).

Solvay heeft een initiatief ontwikkeld op het gebied van bedrijfsafval
waarbij experts van de afdelingen Corporate Environment en Inkoop
& Bevoorrading een inventarisatie maken van de afvalstroom en
van afvalbedrijven. Het doel is om mogelijkheden te identificeren
om de hoeveelheid afval te verminderen, te recycleren (bijvoorbeeld
als nevenproduct) en zo de totale kosten voor afvalbehandeling te
reduceren. Dit programma moet bijdragen aan de verbetering van
de afvalindicator.

Specifieke richtlijnen geven aan hoe ZZS moeten worden behandeld
tijdens de industriële activiteiten van Solvay om de gezondheid van
het personeel te beschermen.

Het is een 2025-prioriteitsdoelstelling van Solvay om een MTAR
(Medical Treatment Accident Rate) van minder dan 0,5 te hebben,
de veiligheid van de medewerkers voortdurend te verbeteren, en het
aantal werkongevallen per site te halveren. Solvay richt zich vooral
op de MTAR omdat hierbij rekening wordt gehouden met de ernst
van de ongelukken en deze niet afhankelijk is van de lokale juridische
context (of lokale praktijken voor arbeidsherschikkingen), die wel van
invloed zijn op de LTAR-indicatie.

STRATEGISCHE DOELSTELLING VAN SOLVAY:

Behandeling ZZS tijdens productie

TOELICHTING S8
Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

Veiligheid op het werk verder verbeteren

MTAR: aantal werkongevallen met medische behandeling tot
gevolg (andere dan eerste hulp) per miljoen gewerkte uren

LTAR: werkongevallen met werkverlet (weg van het werk)
gedurende meer dan een dag per miljoen gewerkte uren
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2025

0,5
De helft van het aantal ongevallen met medische behandeling geeft een MTAR van 0,5.

Werkongevallen op sites van de Groep

2016 2015 2014
Medical Treatment Accident Rate (MTAR) 0,77 0,77 0,97
Lost Time Accident Rate (LTAR) 0,76 0,75 0,98

Toepassingsgebied: Alle sites (inclusief van het onlangs overgenomen Cytec in 2016) onder operationele controle van Solvay en waarvoor de Groep de veilig-
heidsresultaten controleert en beheert. Het gaat om 235 sites, inclusief productie, O&I, administratieve en gesloten sites. Medewerkers en aannemers van
Solvay zijn actief op de sites. De onlangs verworven activiteiten van Cytec worden vanaf 2016 in de rapportage meegenomen.

Helaas heeft zich in 2016 een dodelijk ongeval voorgedaan in een lift
op een productiefaciliteit in India.

Om de veiligheid van de medewerkers zo goed mogelijk te
waarborgen en een plek te verdienen tussen de beste spelers
binnen de sector, heeft Solvay voor 2025 een ambitieuze MTAR-
doelstelling bepaald en zullen de Solvay Life Saving Rules, geïntrodu-
ceerd in 2015, worden aangescherpt.

Het safety excellence plan van de Groep is sinds 2015 van kracht.
Er zijn drie belangrijke maatregelen genomen om de MTAR verder
omlaag te brengen en ernstige ongelukken te voorkomen:

Alle GBU's en sites wereldwijd hebben hun eigen HSE-stappenplan
ontwikkeld en verschillende goede veiligheidsmaatregelen geïmple-
menteerd, waaronder:

Rapportage over en onderzoek naar bijna-ongelukken wordt een
standaardprocedure, waarbij de nadruk vooral komt te liggen op de
bijna-ongelukken met mogelijk serieuze gevolgen. In 2016 werden er
423 bijna-ongelukken gerapporteerd.

In 2017 zal een aantal maatregelen genomen worden om
ongelukken met handen te voorkomen (opleiding, uitwisselen van
beste praktijken, bewustzijn van de risico's). Deze ongelukken maken
50% uit van de totale MTA en sinds de integratie van Cytec komen ze
vaker voor.

Om blootstelling aan chemicaliën te voorkomen wil Solvay voor 2020
een volledige risicobeoordeling van de werkplek afronden en nieuwe
normen voor industriële hygiëne invoeren. Het programma voor
industriële hygiëne is gebaseerd op de volgende maatregelen, met
bijzondere aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen:

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VAN SOLVAY:

Safety excellence plan

ontwikkeling van HSE-stappenplannen in elke business unit

duidelijke communicatie van de verwachtingen van het
management

ontwikkeling van een veiligheidscultuur

dag van de veiligheid (163 sites in 2016)

op gedrag gebaseerde veiligheidsprogramma's (146 sites in 2016)

inzet van alle managers om veiligheid te bevorderen (leadership
safety visit program: 1580 LSV in 2016), in combinatie met veilig-
heidstours, voorbeeldgedrag en zichtbare implementatie van
veiligheidsmaatregelen

opleggen van Solvay Life Saving Rules (begonnen in 2015) om
dodelijke en ernstige ongelukken te voorkomen

Industriële hygiëne en gezondheid op het werk
Industriële hygiëne

inventarisatie van chemische stoffen, met bijzondere aandacht
voor de zeer zorgwekkende stoffen die schadelijke gevolgen
hebben voor de gezondheid (niet beperkt tot EU-definitie van ZZS);

gestandaardiseerde en doeltreffende instrumenten om de
mogelijke risico's van te lange blootstelling aan chemicaliën te
bepalen; met behulp van CTES (Critical Tasks Exposure Screening)
snel situaties signaleren waarbij blootstelling aan chemicaliën
bijzondere aandacht en extra beheersmaatregelen vereist;

risicobeoordeling van vastgestelde, mogelijk kritieke situaties en
van alle mogelijke blootstelling aan ZZS;

een nieuwe toepassing (SOCRATES), waarmee alle methodes,
hulpmiddelen en databanken via het intranet makkelijk toegan-
kelijk zijn.

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2016
121



Solvay heeft de facultatieve doelstelling te waarborgen dat medisch
toezicht, in de meeste gevallen via externe medische diensten,
plaatsvindt conform de door Solvay gestelde normen. Het geavan-
ceerde beleid van Solvay vereist dat het periodieke medisch toezicht
van elke medewerker in toenemende mate aangepast wordt aan
de individuele gezondheidsrisicoprofielen, met bijzondere aandacht
voor ZZS, geluid en veiligheidsgevoelige taken. Dergelijke risicopro-
fielen worden vastgesteld binnen het kader van het eigen
programma voor industriële hygiëne. Met dit programma en de
gestandaardiseerde evaluatie van de werkplekken loopt Solvay al
jarenlang voorop in de sector.

Voorwaarde is wel dat de gezondheidsteams die voor Solvay werken
toegang hebben tot de gegevens inzake beroepshygiëne. Interfaces,
op elke site, tussen de informatietools die gebruikt worden door de
gezondheidsteams en het nieuwe IT-hulpmiddel voor hygiëne zijn
daarom een belangrijk onderdeel van dit programma. Een groeiend
aantal sites en medische teams zijn uitgerust om dergelijk geavan-
ceerd medisch toezicht uit te voeren, gebaseerd op de gestandaardi-
seerde industriële hygiënebeoordeling van Solvay.

2020

100%
van de sites met geavanceerd, op risico gebaseerd
medisch toezicht

Gezondheid en industriële hygiëne

in % 2016 2015 2014
Programma voor industriële hygiëne: sites waar hygiënespecialisten opgeleid zijn conform
nieuwe industriële gezondheidsnormen 65 73 24
Programma voor geavanceerd medisch toezicht: sites met geavanceerd, op risico gebaseerd
medisch toezicht 18 28 26

Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle

De slechtere resultaten van beide programma's in 2016 is gerela-
teerd aan de integratie van Cytec. Dit bedrijfsonderdeel begint in
2017 met de implementatie van de normen van Solvay.

De lijst met zeer zorgwekkende stoffen omvat alle stoffen die ofwel:

Solvay neemt initiatieven en ontwikkelt processen om het
engagement en het welzijn van medewerkers te stimuleren, zoals:

De doelstelling van de Groep voor 2025 is een score op de
engagement-index van 80%. Deze indicator dient als maatstaf om te
bepalen welke acties op bovenstaande vier gebieden nodig zijn.

2025

80%
voor engagement-index van Solvay

Geavanceerd medisch toezicht op medewerkers

DOELSTELLING VAN SOLVAY:

carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch (afgekort CMR) zijn
die voldoen aan de classificatiecriteria van de nieuwe verordening
betreffende het Global Harmonized System, de zogenaamde
‘GHS-verordening’

persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en
zeer bioaccumulerend (zPzB) zijn

van geval tot geval geïdentificeerd worden alsmede op basis van
wetenschappelijk onderzoek, en die waarschijnlijk ernstige
gevolgen voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu hebben
en die even zorgwekkend zijn als bovenstaande stoffen.

TOELICHTING S9
Engagement en welzijn van de medewerkers

persoonlijke ontwikkeling

beloning en erkenning

een inclusieve cultuur

balans tussen werk en privé.

STRATEGISCHE DOELSTELLING VAN SOLVAY:
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In 2016 werd het engagement van het personeel van Solvay beoor-
deeld aan de hand van de "Pulse Survey", een verkorte jaarlijkse
versie van het wereldwijde "Solvay employee survey" dat voor het
laatst in 2015 is uitgevoerd en nu gepland staat voor 2018. Meer
dan 23.000 medewerkers hebben 23 standaardvragen beantwoord
over hun visie op het werk, het management en de activiteiten van de
Groep als geheel.

De engagement-index, die wordt afgeleid uit een beperkt aantal
vragen en die de tevredenheid van het personeel van Solvay en hun
betrokkenheid bij het succes van Solvay weergeeft, staat op 77%. Dit
is 2 procentpunt hoger dan in 2015. Sitemanagers zijn ingelicht over
de resultaten en hebben deze gedeeld met het personeel, zodat zij
kunnen bepalen welke verbeteringsmaatregelen genomen moeten
worden.

Bij dit onderzoek is ook de perceptie over het welzijn op het werk
beoordeeld aan de hand van vier vragen: werkdruk, wederzijds
respect, ondersteuning van de directe leidinggevenden bij het zorgen
voor een betere balans tussen werk en privé, alsmede de tevre-
denheid over de werkomstandigheden. Het percentage positieve
antwoorden is iets toegenomen, van 64% vorig jaar tot 67% nu. In
2016 zijn richtlijnen opgesteld over de balans tussen werk en privé
die binnen Solvay zijn verspreid.

Het engagement van de medewerkers wordt ook verhoogd door een
regelmatige dialoog tussen het management van de Groep en de
medewerkers. Dit is een onderdeel van de bedrijfscultuur van Solvay.
Het onderhouden van een vertrouwelijke en constructieve relatie
met de medewerkers en hun vertegenwoordigers vormt volgens
Solvay de basis voor een dergelijke dialoog. Deze relatie is gebouwd
op de verbintenis van de Groep om de fundamentele mensen-
rechten van de medewerkers te respecteren en hun sociale rechten
te garanderen. De overeenkomst met IndustriALL geeft een concrete
invulling aan dit engagement van de Groep.

Meer specifiek: de sociale dialoog heeft betrekking op de dialoog met
personeelsvertegenwoordigers op vier niveaus: sites, landen, Europa
en Groep.

In 2015 heeft Solvay het Solvay Global Forum ingesteld, een perso-
neelsvertegenwoordigend overleg waarin acht vertegenwoordigers
van medewerkers zitting hebben, afkomstig uit de zeven belang-
rijkste landen waarin Solvay actief is. Dit Global Forum vergadert één
keer per jaar gedurende een week in Brussel met het uitvoerend
comité. Elk kwartaal vindt er door middel van videoconferencing
overleg plaats tussen het Solvay Global Forum en het topmana-
gement van de Groep. De kwartaalresultaten van de Groep komen
aan de orde alsmede de belangrijkste nieuwe projecten.

Eén van de belangrijkste onderwerpen is het Global Performance
Sharing-plan. Op basis van dit plan heeft elke medewerker van de
Groep recht op een aandeel in de EBITDA van de Groep. Hierbij
worden ook duurzaamheidscriteria meegenomen (voortgang in de
jaarlijkse Solvay Way-zelfevaluatie).

Al meer dan twintig jaar vindt er een permanente dialoog plaats
tussen Solvay en haar Europese Ondernemingsraad (EOR). In 2016
kwam de EOR drie keer in een plenaire zitting bijeen. De commissie
Duurzame Ontwikkeling van de EOR kwam twee keer bijeen en het
secretariaat van de EOR vergaderde 11 keer met de directie van
de Groep. Deze vertegenwoordigingsorganen zijn daarmee echt
betrokken bij de ontwikkeling van de Groep. Onderwerpen die
bijzondere aandacht kregen waren: fusies en overnames, reorga-
nisaties, evolutie van de tewerkstelling en de werkomstandigheden
binnen de Groep, strategie en duurzame ontwikkeling.

De belangrijkste onderwerpen die in 2016 met de Commissie
Duurzame Ontwikkeling van de Europese Ondernemingsraad zijn
besproken waren het nieuwe maatschappelijke beleid, de vijf priori-
teitsdoelstellingen van de Groep, het nieuwe gezondheids- en veilig-
heidsplan, het project "Welzijn op het werk" en de resultaten uit de
beoordeling van de duurzaamheidsprestaties door extra-financiële
kredietbeoordelingsbureaus.

Op verschillende locaties van de Groep zijn formele overeenkomsten
gesloten met vakbonden. Zo zijn voor 12 sites in de Verenigde Staten
collectieve zorgverzekeringen afgesloten. In Frankrijk zijn er twee van
dergelijke overeenkomsten. Verder is het onderwerp veiligheid
meegenomen in de overeenkomst die is ondertekend met
IndustriALL. De wens van beide partners om op een concrete en
dynamische manier invulling te geven aan deze wereldwijde overeen-
komst, geeft het zijn specifieke karakter.

Elk jaar komen vertegenwoordigers van IndustriALL en medewerkers
van Solvay bijeen om de naleving te controleren, waarbij op twee
verschillende sites twee evaluatiemissies plaatsvinden. De ene missie
meet het resultaat van het veiligheidsbeleid van Solvay. De tweede
missie beoordeelt de uitvoering van de overeenkomst, waarin met
name de volgende gezondheids- en veiligheidsaspecten aan de orde
komen:

Solvay wil de sociale dialoog binnen de onderneming nog verder
verbeteren, aangezien de relatie met de personeelsvertegenwoor-
digers als van cruciaal belang wordt beschouwd voor de verdere
ontwikkeling en voor de aanvaarding binnen de samenleving in het
algemeen. Dit onderwerp en de mate van ontwikkeling zijn
onderdeel van de jaarlijkse Solvay Way-zelfevaluatie.

Sociale dialoog

Solvay Global Forum

Europese Ondernemingsraad

Gezondheid en veiligheid in de IndustriALL-overeenkomst

Het waarborgen van goede werkomstandigheden

Het dagelijks beheersen van de risico's

Interne beleidsmaatregelen definiëren en toezien op de strikte
toepassing daarvan

De veiligheidsresultaten verbeteren, inclusief de regelmatige
controles van eigen medewerkers en van aannemers

Gezonde werkomstandigheden waarborgen voor alle
medewerkers, ongeacht het soort werk en de daarmee gepaard
gaande risico's.
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Op de meeste sites van Solvay wereldwijd zijn vakbonden actief.
Vakbondslidmaatschap wordt geschat op 20% in Europa, 30% in
Zuid-Amerika, 10% in Noord-Amerika en 70% in Azië. De stijging in
Azië is toe te schrijven aan een herbeoordeling van het percentage
van een dochteronderneming in China (100%).

Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen lokaal (site), nationaal
(bedrijf), per industrie (bijv. chemische industrie) of op Groepsniveau
worden afgesloten. Een dergelijke overeenkomst kan verschillende
kwesties beslaan, zoals de beloning voor werk in ploegendienst,
salarisstructuur en loonsverhogingen, arbeidstijden, omgaan met
parttimers, opleiding, bonussen, financiële participatie, pensioen-
plannen, arbeidscontracten, gelijke behandeling enz.

Meestal gelden de collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle
medewerkers, ook als zij geen lid zijn van een vakbond. 87,8% van
alle medewerkers wereldwijd vallen onder een collectieve arbeids-
overeenkomst. Hieronder valt tevens een collectieve overeenkomst,

genaamd Global Performance Sharing Plan, die elk jaar met het
Solvay Global Forum wordt afgesloten voor alle medewerkers die
daarvoor in aanmerking komen.

Deze gegevens tonen aan dat de vrijheid van vereniging binnen de
Groep is gewaarborgd en dat de praktische toepassing daarvan leidt
tot wederzijds overeengekomen arbeidsvoorwaarden voor onze
medewerkers.

In een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten wordt een speci-
fieke kennisgevingstermijn aangegeven voor overleg en onderhan-
deling. In de wereldwijde raamovereenkomst ondertekend tussen
Solvay en IndustriALL Global Union is opgenomen dat alle
medewerkers en vakbonden (voor zover aanwezig) van tevoren
geïnformeerd worden over eventuele reorganisatieplannen. In een
aantal arbeidsovereenkomsten kan de kennisgevingstermijn en de
afspraken over overleg en onderhandeling nader gespecificeerd zijn.

2025

40%
van de medewerkers zet zich maatschappelijk in

De Groep wil haar verbintenis met de samenleving versterken door
de betrokkenheid van medewerkers bij maatschappelijke projecten
te ondersteunen en de expertise van Solvay in te zetten in de regio's

waar de Groep actief is. Met maatschappelijke projecten creëren
we gedeelde maatschappelijke waarden. Waardecreatie is vandaag
de dag een kwestie van samenwerken, zowel binnen het bedrijf als
met onze belanghebbenden, waaronder klanten, leveranciers,
omwonenden en de wereldbevolking in het algemeen.

Solvay zet, zowel lokaal als wereldwijd, tijd en financiële middelen in
om de leefomgeving van mensen te verbeteren door middel van:

Budget voor maatschappelijke projecten

In miljoenen euro 2016 2015
Schenkingen, sponsoring en eigen projecten Solvay-groep 7,38 5,25

€ 7,38 miljoen verdeeld over € 1,98 miljoen voor lokale maatschappelijke projecten door sites, € 0,85 miljoen voor Fonds Ernst Solvay, € 4,55 miljoen voor
Solar Impulse.

Medewerkers zetten zich in voor diverse projecten over heel de wereld die direct of indirect toegevoegde waarde bieden voor de lokale economie
en werkgelegenheid, en ondersteunen lokale verenigingen en initiatieven.

in % van aantal medewerkers 2016 2015
Mensen betrokken bij lokale maatschappelijke projecten 23 20

Legenda: Het aantal medewerkers dat in 2016 aan ten minste één maatschappelijk project heeft deelgenomen (ook als zij op 31-12-2016 niet langer
werkzaam zijn bij de onderneming) gedeeld door het totale aantal medewerkers op 31-12-2016.

Indicator voor werknemersvertegenwoordiging

Aantal medewerkers onder een cao

Minimale kennisgevingstermijn ten aanzien van operationele
veranderingen

TOELICHTING S10
Ontwikkeling van de gemeenschap

STRATEGISCHE DOELSTELLING VAN SOLVAY:

wetenschappelijke oplossingen;

onderwijs en jeugdwerkgelegenheid;

milieumaatregelen en solidariteit op lokaal niveau.

Van lokale betrokkenheid ...
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De lokale betrokkenheid is goed op weg om de doelstelling van 2025
te halen. Opgemerkt moet worden dat 2016 het eerste jaar was
waarin uitvoering werd gegeven aan het nieuwe maatschappelijke
beleid en dat de voormalige Cytec-vestigingen hierin nog niet zijn
meegenomen.

Uit voorbereidend werk met de accountants bleek dat de nauwkeu-
righeid moet worden verbeterd van het percentage medewerkers
dat maatschappelijk betrokken. De rapportageprocessen en
-standaarden moeten worden aangepast.

De meest in het oog springende initiatieven zijn de betrokkenheid bij
Solar Impulse, de Solvay-prijs voor de Chemie van de Toekomst en
de internationale instituten van Solvay voor natuurkunde en schei-
kunde.

De Groep tracht haar liefdadigheidsinspanningen te doen aansluiten
bij haar expertise en steunt doelen waar haar producten en diensten
toegevoegde waarde aan kunnen bieden.

In 1923 richtte Solvay het Fonds Ernest Solvay op ter ere van de
oprichter van het bedrijf, die het jaar daarvoor overleden was.
Vandaag lopen de meeste liefdadigheidsacties van Solvay via het
Fonds Ernest Solvay. Het Fonds wordt bestuurd door de onafhanke-
lijke Koning Boudewijnstichting.

Solvay concentreert haar financiële en liefdadigheidsinspanningen
op Groepsniveau op het promoten van de wetenschap, onderwijs
en jeugdwerkgelegenheid, en in sommige omstandigheden op het
ondersteunen van humanitaire initiatieven als reactie op rampen en/
of waar onze producten of diensten een rol van betekenis kunnen
spelen.

Met de Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs wordt een belangrijke
wetenschappelijk ontdekking beloond, die bepalend kan zijn voor
de chemische sector van morgen en die de mensheid vooruithelpt.
Ernest Solvay was een belangrijke ambassadeur van wetenschap-
pelijk onderzoek en deze prijs is daar een voortzetting van. Het doel is
om fundamenteel onderzoek aan te moedigen en het onderstreept
de belangrijke rol die chemie, als wetenschappelijke discipline en als
industrie, speelt bij het oplossen van een aantal grote uitdagingen
waar de wereld mee te kampen heeft. De prijs van € 300.000 wordt
elke twee jaar toegekend.

In 2015 ging de Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs naar
professor Ben Feringa. Met zijn onderzoek naar unidirectionele
moleculaire motoren heeft professor Feringa een nieuw onderzoeks-
gebied aangeboord dat bijvoorbeeld het pad effent naar de ontwik-
keling van nieuwe therapeutische en technologische toepassingen.
In de volgende 20 tot 30 jaar kan zijn onderzoek leiden tot de intro-
ductie van nanorobots - microscopische robots die zich op een
nauwkeurige manier kunnen richten op specifieke moleculen tijdens
therapeutische behandelingen. Hierdoor kan een nieuwe generaties
wetenschappers kunstspieren ontwikkelen of de opslag van infor-
matie op moleculaire schaal verder optimaliseren. Voor zijn werk en
zijn carrière ontving Ben Feringa in 2016 de Nobelprijs voor de Schei-
kunde.

De volgende Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs wordt in 2017
uitgereikt.

Voorbeelden van lokale maatschappelijke projecten in
Frankrijk op het gebied van "Onderwijs en jeugdwerkgele-
genheid"

"C Génial": Deze stichting op het gebied van wetenschap en
techniek wil leraren beter voorlichten over de technische activi-
teiten van particuliere bedrijven, de lessen op het gebied van
wetenschap op de middelbare en hogescholen meer inhoud
geven door met behulp van industriële toepassingen een
onderwerp tot leven te brengen, en leraren een beter beeld geven
van toekomstige wetenschappelijke en technische carrièremoge-
lijkheden in de private sector. In 2016 waren ongeveer 15
medewerkers van Solvay op vier sites betrokken bij de ontvangst
van leraren.

"Institut Télémaque": Deze vereniging wil ervoor zorgen dat
iedereen gelijke kansen heeft, door op middelbare scholen veelbe-
lovende, gemotiveerde studenten uit kansarme gezinnen te
koppelen aan mentoren van hun school en van de Groep. In 2016
hebben 18 medewerkers van twee Solvay-sites zich aangemeld als
mentor.

"Nos quartiers ont du talent": Het doel van deze instelling,
waarvan de naam in het Nederlands 'Er is talent in de buurt'
betekent, is om de toegang van ambitieuze, veelbelovende jonge
mensen tot het bedrijfsleven te bevorderen en gelijke kansen op
goed, geschoold werk te waarborgen. Sinds de start wil deze
instelling afgestudeerden jonger dan 30 helpen door met een
aanvullende opleiding van ten minste drie jaar hun toegang tot de
arbeidsmarkt te vergroten. Het programma is gericht op jongeren
uit achterstandsmilieus, die vaak zijn opgegroeid onder arme
omstandigheden. In 2016 hebben 15 medewerkers van Solvay
zich opgegeven als mentor voor deze jongeren.

"Elles Bougent: Deze organisatie richt zich op het bevorderen
van genderdiversiteit binnen de Groep. "Elles Bougent" - of
"Vrouwen in beweging" - wil zorgen voor meer vrouwelijke
ingenieurs en technici door bijeenkomsten te organiseren tussen
professionals uit de onderneming en studenten van de
middelbare- en hogescholen en van universiteiten. Tijdens deze
evenementen vinden forumdiscussies plaats over onderwerpen
als "vrouwen en hun carrière", "de wetenschap van techniek" of
"technologische innovaties". In 2016 waren 48 medewerkers van
Solvay betrokken bij het beantwoorden van vragen van jonge
vrouwen, persoonlijk of via een regionale mentor.

... naar wereldwijde verplichtingen

Voorbeelden van projecten voor het promoten van de weten-
schap
De chemici van de toekomst inspireren
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Na de legendarische Solvay-conferentie in 1911 over radioactiviteit
en kwantummechanica, voorgezeten door Nobelprijswinnaar
Hendrik Lorentz, richtte Ernest in 1912 het Internationaal Instituut
voor Fysica op. Het Internationaal Instituut voor Chemie werd een
jaar later opgericht, in 1913. De twee Instituten werden in 1970
samengevoegd in de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en
Chemie, opgericht door Ernest Solvay.

De missie van de Solvay Instituten is door nieuwsgierigheid gedreven
onderzoek in de chemie, fysica en aanverwante domeinen te
steunen en te stimuleren om "het begrip van natuurverschijnselen
uit te breiden en te verdiepen".

De centrale activiteit van de Instituten is het periodiek organiseren
van de befaamde Solvay-conferenties over fysica en chemie
("Conseils de Physique Solvay" en "Conseils de Chimie Solvay"). Deze
steun voor fundamentele wetenschap wordt aangevuld met de
organisatie van open workshops over specifieke onderwerpen, inter-
nationale leerstoelen, colloquia en een internationale doctoraats-
school.

Naast deze activiteiten, streven de Solvay Instituten naar een
democratisering van de wetenschap door jaarlijks de Solvay Public
Lectures te organiseren, gewijd aan de grote wetenschappelijke
uitdagingen van vandaag.

In juli 2016 voltooide de Solar Impulse haar tocht om de wereld die in maart 2015 van start ging. Meer dan 40.000 km werd er afgelegd op
uitsluitend zonne-energie, waarbij twee oceanen werden overgestoken en 8 wereldrecords werden verbroken.

Sinds 2003 hebben toegewijde teams van wetenschappers, ingenieurs, dromers en vernieuwers nauw samengewerkt met gelijkgestemde
mensen van Solar Impulse en toonaangevende technologische partners om over de conventies heen te stappen. We hebben nieuwe
oplossingen ontwikkeld om de energieketen drastisch te verbeteren, de constructie te versterken en het gewicht van het met zonne-
energie aangedreven vliegtuig te verminderen: van cruciaal belang om deze historische vlucht tot een succes te maken. Meer dan 6000
onderdelen van de Solar Impulse 2 zijn gemaakt van hoogwaardige thermoplasten en thermoset composieten die voor de lichtgewicht
constructie van het vliegtuig zorgden. Daarnaast zijn technologieën gebruikt om de energie-efficiëntie te bevorderen, zoals smeermiddelen
en accu-componenten op basis van fluor- en lithiumverbindingen.

Het idee van Bertrand Piccard en André Borschberg om een emissievrij vliegtuig te ontwikkelen, te bouwen en er mee rond de wereld te
vliegen, sloot volledig aan bij de niet aflatende ambitie van Solvay om baanbrekende, schone technologieën te ontwikkelen die de afhanke-
lijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Het was een manier om te laten zien dat de chemie in staat is om het onmogelijke mogelijk
te maken, en Solvay wilde daarbij zijn!

De Internationale Instituten voor Fysica en Chemie van Solvay Voorbeelden van projecten voor wetenschappelijk onderwijs
van de Groep

UNISTRA, het invoeren van “bourses de doctorat d’excellence en
chimie” aan de universiteit van Straatsburg voor kandidaten van
het Imperial College in Londen, de universiteit van Cambridge en
de universiteit van Saint Andrews;

de jaarlijkse toelage voor de Geneeskundige Stichting Koningin
Elizabeth (GSKE), die laboratoriumonderzoek en overleg tussen
onderzoekers en artsen stimuleert, speciaal gericht op neurowe-
tenschappen. De GSKE ondersteunt 17 universitaire teams in heel
België;

De Internationale "IUPAC-Solvay Award for Young Chemists",
waarbij vijf jonge scheikundigen en onderzoekers van topuniversi-
teiten in de hele wereld worden beloond;

De "Solvay Awards", die al meer dan 20 jaar worden uitgereikt aan
de beste master- en doctoraalstudenten van twee grote universi-
teiten in België;

Sinds 2014 ondersteunt Solvay de VOCATIO-beurzen, die
toegekend worden aan getalenteerde jongeren zodat zij hun
dromen kunnen bereiken of nastreven.

Het opzetten van een leerstoel "Chimie et Auto assemblage" aan
de universiteit van Bordeaux.

Solar Impulse: Solvay zorgde voor een doorbraak in schone technologie door het onmogelijke mogelijk te
maken!
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In de afgelopen tijd is op elke site de controle op de naleving van
regelgeving op het gebied van gezondheid, hygiëne, veiligheid op
het werk, procesveiligheid, productveiligheid en milieu versterkt. Het
HSE-beheersysteem verplicht elke site deze naleving systematisch
te controleren en eventuele veranderingen in de vereisten op dat
gebied op een efficiënte manier te signaleren.

De Groep heeft zich tot doel gesteld ten minste elke vijf jaar op elke
productiesite een controle op de naleving uit te voeren. Voor het
eind van 2017 moet dit bij alle sites afgerond zijn. Dergelijke audits
moeten ten minste elke vijf jaar geactualiseerd worden alsmede bij
belangrijke wijzigingen in de regelgeving. Deze audits worden uitge-
voerd door de interne of een externe accountant.

Wat betreft milieurisico, of wanneer uit een audit meer dan alleen
administratieve fouten blijken, worden prioriteiten gesteld aan de
hand van een interne matrix. Hierdoor worden eerst de situaties met
het hoogste risiconiveau gedefinieerd en vervolgens binnen de twaalf
maanden opgelost.

Naleving van regelgeving op het gebied van gezondheid en hygiëne, procesveiligheid en milieu

in % 2016 2015
Controles op naleving in de afgelopen vijf jaar 75 50
Systematisch controleproces aanwezig 82 50

Toepassingsgebied: Alle productie- en O&I-sites met uitzondering van de sites van het recent overgenomen Cytec.

De afhandeling van "Risiconiveau 1"-situaties is een belangrijk
onderdeel van de procesveiligheid van Solvay, zoals beschreven in de
"Rode lijn" over gezondheid, veiligheid en milieurisicobeheer. Rode
lijnen zijn essentiële Solvay-richtlijnen die gerespecteerd moeten
worden voor zover zij van toepassing zijn op situaties die een groot
risico vormen voor de Groep. Alle belangrijke geïdentificeerde risico's
worden gevalideerd en gerapporteerd op groepsniveau.

De Gedragscode van Solvay en andere elementen met betrekking op
de naleving van normen worden behandeld in het hoofdstuk over
Deugdelijk bestuur van dit jaarverslag.

De impact van belangrijke geschillen staat beschreven in het
hoofdstuk over 1. Inleiding in dit jaarverslag.

Procesveiligheidsprogramma's waarborgen de betrouwbaarheid van
activiteiten en zorgen ervoor dat de principes van goed design en
de beste operationele en technische praktijken worden toegepast.
Dergelijke programma's zijn gericht op het voorkomen en beheersen
van incidenten, vooral wanneer er sprake is van mogelijke
catastrofale gevolgen voor mens of milieu. Het Process Safety
Management van Solvay is op risico gebaseerd.

Solvay hanteert richtlijnen en indicatoren voor:

De maandelijkse nieuwsbrief over procesveiligheid wordt in 14 talen
verspreid. In deze nieuwsbrief staan incidenten beschreven die
hebben plaatsgevonden op sites van Solvay met aanbevelingen voor
verbeteringen.

2020

100%
van de sites met een risicoanalyse die voor elke produc-
tielijn in de voorbije vijf jaar bijgewerkt is

De belangrijkste pijler onder de preventieve, op risico gebaseerde
aanpak van Solvay is de procesrisicoanalyse van bestaande, nieuwe
of aangepaste installaties. Een gekwantificeerde risicoanalyse is de
beste praktijk onder industriële bedrijven: met een gestandaardi-
seerde risicoanalyse kan het risiconiveau van alle voorkomende
ongelukken worden gekwantificeerd, waarbij ernst en waarschijn-
lijkheid gecombineerd worden. Risicoanalyse vormt de kern van de
risicobeheersing.

TOELICHTING S11
Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend
raamwerk

Gezondheid, veiligheid en omgeving

De gedragscode van Solvay

Belangrijke geschillen

TOELICHTING S12
Procesveiligheid, paraatheid & reactievermogen bij noodgevallen

1. risicoanalyseprogramma’s

2. vaststellen en beperken van Risiconiveau 1-situaties

3. implementatie van PSM-systemen op sites

4. incidentopvolging en -rapportage.

Risicoanalyseprogramma

DOELSTELLINGEN VAN SOLVAY:
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Hierdoor kunnen vele mogelijke grote ongelukken worden geïdentifi-
ceerd en kunnen we de benodigde maatregelen nemen om tot een
aanvaardbaar risiconiveau te komen. Solvay maakt gebruikt van
gelaagde risicoanalysemethodes, aangepast aan het mogelijke gevaar
van elk proces bij elke GBU. Veel GBU's maken gebruik van een vereen-
voudigde methode, PRAMAPOR, voor chemicaliën met een laag poten-
tieel gevaar.

De afronding van het risicoanalyseprogramma is een onderdeel van
het HSE-dashboard van Solvay, dat regelmatig wordt beoordeeld
door het uitvoerend comité.

in % 2016 2015 2014
Sites met een risicoanalyse die voor elke productielijn in de voorbije vijf jaar bijgewerkt is 65 69 64

Toepassingsgebied: Productievestigingen, inclusief vanaf 2016 het recent verworven Cytec. De geconsolideerde gegevens voor procesveiligheidsrisicoanalyse
hebben betrekking op 134 sites van in totaal 150 operationele sites.

Aan de hand van een systematische aanpak voor de gehele Groep
worden de grootste risico's op een efficiënte manier geïdentificeerd en
opgelost. De volledige afhandeling van alle Risiconiveau 1-situaties
(situaties met de grootste risico's) is een belangrijk onderdeel van het
procesveiligheidsbeleid van Solvay, zoals beschreven in de "Rode lijn"
over gezondheid, veiligheid en milieurisico. De Groep slaagt er regel-
matig in om alle Risiconiveau 1-situaties binnen een jaar op te lossen.

Rode lijnen zijn essentiële Solvay-richtlijnen die gerespecteerd moeten
worden voor zover zij van toepassing zijn op situaties die een groot risico
vormen voor de Groep. Alle geïdentificeerde Risiconiveau 1-situaties zijn
gevalideerd en gerapporteerd op groepsniveau. Zoals aangegeven in de
Rode lijn moeten deze binnen maximaal één jaar zijn aangepakt.

Alle Risiconiveau 1-situaties zijn binnen het jaar opgelost.

De meeste Risiconiveau 1-situaties hebben betrekking op een site die
Solvay in 2010 heeft verworven in China. Deze site heeft een uitge-
breid risicoanalyseprogramma doorlopen om de op basis van de
Rode lijn vereiste procesrisicoanalyse af te ronden. Veel Risiconiveau
1-situaties zijn al geïdentificeerd en aangepakt conform de tweede
Rode lijn van de Groep.

Extra-financiële jaarrekening - Beperking van Risiconiveau 1-situaties

2016 2015 2014
Aantal risiconiveau 1-situaties, ultimo jaar 46 94 217

2020

100%
van sites met een PSM-systeem dat aansluit bij hun risico-
niveau

Alle industriële en O&I-sites van Solvay zijn verplicht een ad-hoc-PSM-
systeem te ontwikkelen en implementeren. Zij moeten de door de
Groep vereiste PSM-procedures invoeren, aangepast aan hun risico-
niveau en in lijn met het classificatiesysteem dat in 2015 is vastge-
steld.

in % 2016 2015
Sites met vereiste PSM-procedures, naar PSM-niveau 90 84

Toepassingsgebied: Alle productievestigingen (met uitzondering van de onlangs verworven Cytec-sites, waarvoor dit vanaf 2017 geldt)

Deze systematische, gelaagde methode, met drie verschillende PSM-niveaus, wordt binnen de sector als een goede praktijk beschouwd. De implemen-
tatie van het PSM-systeem wordt beoordeeld aan de hand van interne audits of door observatie van de PSM-methodologie door derden.

Verdeling van sites naar PSM-niveau

in % 2016
Sites met PSM-niveau 1 (Laag) 54
Sites met PSM-niveau 2 (Gemiddeld) 34
Sites met PSM-niveau 3 (Hoog) 11

Beperken van Risiconiveau 1-situaties

Process Safety Management-systemen (PSM)
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Het is de doelstelling van Solvay om ernstige ongelukken (met een
H-classificering of hoger) te voorkomen en het aantal incidenten met
een gemiddelde medium-classificering te verminderen. Het aantal
veiligheidsincidenten bij Solvay (het PSI-niveau) stemt overeen met de
door de International Council of Chemical Associations (ICCA) voorge-
stelde methode en kan als benchmark dienen.

De rapportage van de Groep over veiligheidsincidenten verbetert
voortdurend. Het gemiddelde aantal incidenten is vergelijkbaar met
andere bedrijven in de sector. De stijgende trend in het aantal gerap-

porteerde veiligheidsincidenten is toe te schrijven aan het groeiend
aantal rapporterende sites alsmede de nieuwe rapportagepro-
cedure. Gebaseerd op de gegevens en de ervaringen bij andere
bedrijven die deelnemen aan het initiatief van de ICCA lijkt de rappor-
tageprocedure van Solvay in het kader van het pilotprogramma
inzake PSI-rapportage tot een van de beste te behoren, met name
wat betreft de dekking van de verschillende regio's.

in % 2016 2015 2014
Procesveiligheidsniveau 0,7 0,6 0,4

Legenda: Het aantal procesveiligheidsincidenten per 100 voltijdse medewerkers (medewerkers en aannemers, uitgaande van 2000 uur werk/medewerker/
jaar).

Solvay kent een wereldwijde richtlijn voor de rapportage van veiligheidsin-
cidenten uitgesplitst naar ernst, waarbij rekening gehouden wordt met:

Te rapporteren incidenten worden ingedeeld naar hun ernst
(middelmatig, hoog en catastrofaal). Er zijn sinds 2012 geen
catastrofale incidenten gerapporteerd.

Extra-financiële jaarrekening - Aantal incidenten, verdeeld naar ernst

2016 2015 2014
Gemiddeld 259 215 156
Hoog 1 1 2

Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle, inclusief de recent overgenomen sites van Cytec.

2020

35%
Verhoog de Net Promoter Score naar 35%

Sinds 2014 bewaakt en publiceert Solvay de klanttevredenheidsre-
sultaten van de Groep aan de hand van de Net Promoter Score (NPS)
van de Groep. Gegevens daarvoor worden verzameld via de Voice of
Customer-enquête vanuit de GBU's.

In 2015/2016 hielden alle GBU's, met uitzondering van Technology
Solutions en Composite Materials, voor het eerst een uitgebreid
tevredenheidsonderzoek waarbij alle belangrijke aspecten rond de
klantbeleving aan de orde kwamen.

Voor de twee nieuwe GBU's werd, vanwege de beperkte tijd als
gevolg van hun integratie, met een aangepaste VOC-enquête alleen
de NPS over het laatste kwartaal van 2016 gemeten. Dezelfde
procedure werd in 2014 gebruikt, toen de NPS van de Groep voor
het eerst werd gemeten.

in % 2016 2015 2014
Net Promoter Score (NPS) Solvay 27 24 14

Legenda: De Net Promoter Score is een maatstaf voor klantloyaliteit die is ontwikkeld door (en een geregistreerd handelsmerk is van) Fred Reichheld, Bain &
Company en Satmetrix.

In 2016 heeft de Groep verdere vooruitgang geboekt op het gebied van klanttevredenheid, met een Net Promoter Score van 27%. Daarmee
zitten we op de goede weg om ons doel voor 2020 te bereiken.

Procesveiligheidsincidenten

de gevolgen voor de mens

voor het milieu

schade aan bedrijfsmiddelen en hoeveelheid vrijgekomen chemi-
caliën.

TOELICHTING S13
Klanttevredenheid
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