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Risico is de mogelijkheid dat er zich een gebeurtenis voordoet die
negatieve gevolgen heeft voor de mens, de bedrijfsmiddelen, het
milieu en de reputatie of strategische doelstellingen van de Groep,
inclusief het mislopen van potentiële kansen. Berekende risico’s zijn,
binnen vooraf door de Raad van Bestuur goedgekeurde grenzen van
risicobereidheid, inherent aan de activiteiten van Solvay. Deze risico-
bereidheid vertaalt zich in een aantal beleidslijnen van de Groep die
zijn goedgekeurd door het uitvoerend comité, en in het bijzonder in
de 25 verplichte regels die als ‘rode lijnen’ beschreven staan in het
Management Book van Solvay.

Systematisch risicobeheer van de Groep is geïntegreerd in de
strategie, de bedrijfsbeslissingen en de activiteiten door middel van
de ERM-benadering (Enterprise Risk Management), ondersteund
door de afdeling Internal Audit & Risk Management (IA/RM). Deze
aanpak zorgt ervoor dat de leidinggevenden van Solvay alle poten-
tiële bedrijfsrisico’s en -kansen identificeren, beoordelen en beheren.
Het risicobeheer is geïntegreerd in het strategische en operationele
besluitvormingsproces; het wordt gezien als een essentieel sturings-
element en een belangrijk hulpmiddel bij het nemen van beslissingen
om de bedrijfsdoelstellingen op korte, middellange en lange termijn
te realiseren. In een context van wereldwijde economische en
politieke onzekerheid, veranderende machtsevenwichten, verschil-
lende groeiritmes, kortere marktcycli, volatiliteit in grondstoffen- en
energieprijzen en snelle technologische ontwikkelingen, is Solvay van
mening dat het efficiënt bewaken en beheren van risico’s cruciaal is
om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

De ERM-methodologie werd in 2014 verfijnd, en vervolgens in 2015
binnen de hele Groep geïmplementeerd. De herziening heeft geleid
tot een aantal verbeteringen waardoor de prioriteit van relevante
risico’s beter kan worden bepaald en GBU's, functies of de Groep er
gerichter op kunnen reageren.

In 2016 zijn voor de GBU's risicocoördinatoren benoemd en hun
rol is verduidelijkt. Zij vormen onderdeel van een door IA/RM onder-
steund netwerk waarin best practices en methodeverbeteringen
worden uitgewisseld. Daarnaast hebben de GBU's in 2016 hun risico-
matrixen aangepast. De status van eerdere in gang gezette acties
inzake risicobehandeling is hier nu aan toegevoegd.

De belangrijkste stappen van het ERM-proces zijn nu:

De preventiemaatregelen en de status daarvan worden door het IA/
RM-team bewaakt en gerapporteerd in een risicodashboard voor de
Groep. Dit dashboard wordt tweemaal per jaar door de Risicocom-
missie van de Groep geactualiseerd, gepubliceerd en formeel geëva-
lueerd. De commissie beoordeelt zowel de voortgang van preven-
tiemaatregelen als nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risico-
beheer. De Groepsrisico’s worden op jaarbasis eveneens geëva-
lueerd door de auditcommissie van de Raad van Bestuur.

Interne controle is één aspect van het risicobeheer. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van het systeem voor risicobeheer en
interne controle van de Solvay-groep verwijzen we naar hoofdstuk 8
van dit jaarverslag (over corporate governance).

Crisisparaatheid, nog een belangrijk aspect van risicobeheer, is
onderdeel van een gestructureerd netwerk binnen de Groep. Aange-
wezen leden voeren taken uit en implementeren programma's die
ervoor moeten zorgen dat de business units en functies goed
voorbereid zijn. Deze programma's bestaan uit crisissimulatie,
mediatraining voor eventuele woordvoerders, onderhoud van de
belangrijkste databanken en analyse van relevante interne en
externe gebeurtenissen. De risico's die door middel van de ERM-
aanpak worden geïdentificeerd, zijn van invloed op de scenario's die
voor deze simulaties worden gebruikt.

De voor Solvay relevante risico’s en de tegenmaatregelen van de
Groep worden hieronder uiteengezet. De beschreven preventie-
maatregelen vormen geen garantie dat risico’s zich niet zullen
voordoen of de Groep niet zullen raken, maar ze laten zien hoe
Solvay de blootstelling aan risico’s op een proactieve manier beheert.

INLEIDING1.

een eerste reeks risicoanalyses waarbij elke GBU en functie, met
behulp van het IA/RM-team, de eigen risicomatrix herziet en actua-
liseert en risico-eigenaars aanwijst die verantwoordelijk zijn voor
het inperken van de meest kritieke risico's;

een tweede fase waarin door de Leadership Council de risico's
worden geïdentificeerd: op basis van een analyse van het IA/RM-
team van de transversale en gecorreleerde risico's van de GBU's
en functies, wordt een lijst met Groepsrisico's opgesteld en beoor-
deeld. Dit jaar is de correlatie-analyse uitgebreid om een betere
risicorespons te waarborgen;

in een vervolgfase worden de Groepsrisico’s (de meest kritieke
risico’s voor de Groep) nauwlettend geëvalueerd door de Risico-
commissie van de Groep (samengesteld uit het uitvoerend comité
en de algemeen directeuren van de functies Industrial, Legal &
Compliance, Human Resources en Sustainable Development).
Voor elk Groepsrisico is een lid van het uitvoerende comité aange-
wezen als risicosponsor, die ervoor zorgt dat dit risico op een
adequate manier wordt aangepakt.

het voorleggen van het verslag over de Groepsrisico’s tijdens een
speciale vergadering van de auditcommissie, uitgebreid met de
voorzitter van de Raad van Bestuur, de CEO en andere leden van
de Raad van Bestuur. De belangrijkste wijzigingen worden door de
CEO toegelicht.

RISICOBEHEER
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De risicocommissie van de Groep heeft de gevolgen van en de mate
waarin de Groepsrisico’s onder controle zijn beoordeeld. De bevin-
dingen van deze beoordeling zijn in december 2016 door de uitge-
breide auditcommissie besproken. De gevolgen zijn gesplitst in vier
verschillende aspecten: economische gevolgen, gevolgen voor de
mens, gevolgen voor het milieu en gevolgen voor de reputatie.

De mate waarin deze risico’s onder controle zijn, werd beoordeeld
aan de hand van de volgende vragen:

Elk van deze criteria werd beoordeeld op een schaal met vier niveaus.

De ernst wordt bepaald door de combinatie van beide scores (gevolg
en controleniveau) op het moment van de beoordeling.

Onderstaande grafiek toont hoe de ernst van elk risico zich
ontwikkelt, rekening houdend met de implementatie van de risicobe-
perkende maatregelen in 2016 evenals externe ontwikkelingen. Elk
belangrijk risico is toegewezen aan een lid van het uitvoerend comité,
die er toezicht op houdt.

Ernst Risico Trend
Klimaatverandering*
VeiligheidHoog
Transportongelukken
Gebruik van chemische producten
Ethiek en complianceMatig tot hoog
Beveiliging van informatie en cyberrisico
Industriële veiligheid

Matig
Milieustrategie* n.v.t.

* Nieuwe risico's: nieuwe of veranderende risico’s die op lange termijn een aanzienlijke impact kunnen hebben en die in de toekomst moeten worden beoor-
deeld

Klimaatverandering verhoogt de kans op extreme natuurverschijn-
selen die grote gevolgen kunnen hebben voor de sites en de bevoor-
radingsketen van Solvay. De gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn:

Dit risico heeft een langetermijnhorizon; toch ontwikkelt Solvay
consistente, risicobeperkende maatregelen, die hieronder nader zijn
uitgewerkt.

VOORNAAMSTE RISICO'S2.

Zijn er risicopreventie- of bestrijdingsmaatregelen gedefinieerd?

Zijn deze maatregelen, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd?

Wordt de doeltreffendheid van deze maatregelen bewaakt?

Klimaatverandering – nieuwe risico's
Omschrijving

Buitenbedrijfstelling van fabrieken

Schade aan bedrijfsmiddelen

Problemen met het bevoorraden van klanten

Verstoring van de toevoer van grondstoffen, energie of andere
nutsvoorzieningen

Preventie en bestrijding

Een methodologie ontwikkelen (de verschillende gevolgen
waarmee rekening gehouden moet worden - belangrijke gebeur-
tenissen, permanente veranderingen, ecologische en sociaal-
economische gevolgen - omvang, locatie enz.)

Neem deze gevolgen in overweging:

Hogere frequentie en grotere amplitude van natuurverschijn-
selen zoals overstromingen en stormen

–

Gevolgen van regelgeving (temperatuur watertoevoer, tempe-
ratuur waterafvoer)

–

Stijging van de zeespiegel–
Waterstress => update eerder onderzoek–

Aanwending van de methodologie op de industriële voetafdruk en
de stromen van de bevoorradingsketen.

RISICOBEHEER
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Deze titel sluit doelbewuste aanvallen op sites, informatie en
personeel van Solvay in, met de bedoeling leed, schade of negatieve
gevolgen te veroorzaken.

Het risico dat omwonenden of het publiek letsel oplopen kan een
gevolg zijn van een ongeluk tijdens het vervoer van goederen.

Het risico op een ongeval met gevaarlijke chemische transporten
wordt beperkt door transportroutes te optimaliseren, te werken met
geselecteerde en gecontroleerde transporteurs en bij een ongeval
de wereldwijde bijstand van Carechem in te roepen. Bovendien
wordt alles in het werk gesteld om het aantal transportactiviteiten te
beperken door van geïntegreerde productie-eenheden voor gevaar-
lijke tussenproducten gebruik te maken. Solvay past de veiligheids-
aanbevelingen toe van beroepsverenigingen zoals Eurochlor en CTEF
(Comité Technique Européen du Fluor) en van programma’s zoals
Responsible Care®.

Veiligheid
Omschrijving

Preventie en bestrijding
Solvay hanteert een op dreiging gebaseerde beveiligingsaanpak
om sites, informatie en personeel te beschermen.

De Group Security Director, benoemd in 2016, coördineert
wereldwijd alle veiligheidsactiviteiten om een efficiënte beperking
van beveiligingsrisico's te waarborgen.

Het uitvoerend comité heeft de oprichting van twee bestuursor-
ganen goedgekeurd:

een beveiligingscommissie, voorgezeten door de CFO en een
ander lid van het uitvoerend comité;

–

een beveiligingscoördinatiewerkgroep, voorgezeten door de
Group Security Director, om een continue bewaking van bevei-
ligingsrisico’s en een optimaal beveiligingsbeleid voor de Groep
te realiseren.

–

In reactie op de verhoogde terreurdreiging in Europa zijn onmid-
dellijk maatregelen genomen om de beveiliging van een aantal
sites op te voeren.

Solvay Business Services (SBS) heeft een aantal initiatieven
genomen om het cyberrisico te beperken.

Om de veiligheid van zakenreizigers te vergroten is een
programma rond veilig reizen goedgekeurd en geïmplementeerd.

Transportongelukken
Omschrijving

Preventie en bestrijding

Gebruik van chemische producten
Omschrijving

Productaansprakelijkheidsrisico: De blootstelling van Solvay betreft
het risico dat derden letsels oplopen of eigendomschade lijden
door het gebruik van een Solvay-product, evenals de daaruit voort-
vloeiende juridische procedures.

Tot de mogelijke gevolgen van een ondeugdelijk product behoren
blootstelling aan aansprakelijkheid voor letsels of schade en terug-
roepacties. Het risico voor productaansprakelijkheid is over het
algemeen groter voor producten die worden gebruikt in de
gezondheidszorg en in de voedingsmiddelen- en veevoedersec-
toren.

Solvay wordt ook geconfronteerd met nadelige gevolgen bij het
ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën of het
opschalen van processen.

Preventie en bestrijding
Het Product Stewardship Management System (PSMS) van Solvay
wordt gebruikt om productrisico’s te beheersen en zo de veiligheid
gedurende de gehele productlevenscyclus te garanderen.

De risico’s van de Solvay-producten worden geïdentificeerd en
beoordeeld door onze interne deskundigen inzake productzorg.

De Groep kenmerkt en beheert de risico’s met betrekking tot het
gebruik en de toepassing ervan, en neemt in samenwerking met
de GBU's de nodige preventiemaatregelen om een eventueel
foutief gebruik te vermijden.

Product-stewardshipprogramma’s geven geschikte informatie en
technische ondersteuning aan klanten zodat een goed begrip van
veilig gebruik en verwerking wordt verzekerd.

De inhoud van Solvay Safety Data Sheets (SDS) wordt geharmoni-
seerd door de wereldwijde implementatie van een gemeenschap-
pelijk SAP-systeem voor de Groep. De controle door SDS Verzen-
dingen zorgt ervoor dat elk door Solvay verkocht product
vergezeld gaat van een geldig SDS. Solvay bewaakt eventuele
onregelmatigheden die tijdens de controle worden vastgesteld en
verhelpt problemen die bij het transport ontstaan.

Terugroepacties, zoals beschreven in de product-stewardshippro-
gramma's, een beheerssysteem voor product stewardship en een
productveiligheidsprocedure waarin ook gezondheidszorg is
meegenomen worden door de Groep ontwikkeld en toegepast.

Solvay heeft een verzekering afgesloten om de financiële gevolgen
te reduceren van het risico op productaansprakelijkheid, inclusief
voor het terugroepen van eigen producten en producten van
derden.

RISICOBEHEER
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Risico's kunnen voortvloeien uit een mogelijke niet naleving van:

Voorbeelden:

De Gedragscode, beleidsmaatregelen en procedures, goedgekeurd
om het deugdelijk bestuur te verbeteren, gelden voor alle
medewerkers, waar ook ter wereld zij zich bevinden. Daarnaast:

Compliance-organisatie

Opleiding

Het melden van overtredingen

Ethiek en compliance
Omschrijving

De gedragscode van Solvay

Bijbehorende beleidsmaatregelen en procedures

Wet- en regelgeving in de rechtsgebieden waarin Solvay actief is.

Er niet in slagen deugdelijk bestuur in een joint venture te imple-
menteren

Directe of indirecte betrokkenheid bij schending van mensen-
rechten

Het opzettelijk manipuleren van financiële verslaggeving, corruptie
of het omzeilen van interne controles.

Preventie en bestrijding

Externe partijen worden geacht te handelen naar de
Gedragscode.

Alle belangrijke leveranciers moeten bevestigen dat zij de principes
in de Gedragscode voor Leveranciers van Solvay zullen naleven.

Joint ventures waarin Solvay een meerderheidsbelang heeft,
moeten de Gedragscode van Solvay naleven of een afzonderlijke
code gebaseerd op vergelijkbare principes.

Onder leiding van de Juridisch Directeur wil deze organisatie de
Groepsbrede cultuur van ethisch en correct handelen versterken.
Daarnaast wordt de naleving van de relevante wetgeving, de
Gedragscode en de bijbehorende beleidsmaatregelen en proce-
dures bewaakt.

In elk van de vier regio's waarin de Groep actief is, zijn Compliance
Officers aangesteld om de communicatie te verzorgen rond de
Gedragscode en de uitgangspunten waarop deze is gebaseerd.

Elke wereldwijde business unit en functie van Solvay benoemt een
Compliance Liaison om de naleving van de compliancedoelstel-
lingen te verbeteren en te zorgen dat de betrokkenheid binnen
Solvay op het gebied van compliance toeneemt.

Er zijn interne cursussen ontwikkeld door de functie Juridisch &
Controle op Naleving om inzicht en toepassing te verbeteren en
specifieke gedragsrisico's aan te pakken, bijvoorbeeld op het
gebied van antitrust, omkoping en corruptie, mensenrechten en
andere aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Daarnaast worden er meertalige online trainingen ontwikkeld.

Jaarlijks wordt de bewustwording binnen de Groep door middel
van speciale campagnes onderhouden en/of verbeterd.

Als onderdeel van het oriëntatieproces zijn er opleidingen voor
nieuwe medewerkers.

Deze worden aangemoedigd als een arbeidsvoorwaarde voor elke
werknemer, via verschillende interne entiteiten zoals het
management, Personeelszaken, de functie Juridisch & Controle op
Naleving en Internal Audit.

Een externe hulplijn is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
beschikbaar. Hier kunnen medewerkers vragen stellen,
problemen melden of rapporten indienen. De Solvay Ethics
Helpline is online of telefonisch bereikbaar en toegankelijk via het
internet in 46 specifieke regio's in meer dan 40 talen en telefonisch
in meer dan 20 talen.

Dit wereldwijde Speak Up-programma staat onder toezicht van de
auditcommissie van de Raad van Bestuur.

RISICOBEHEER
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Informatie- en cyberrisico omvat onder meer diefstal, bewerking of
vernietiging van informatie, de onmogelijkheid om de continuïteit
van de dienstverlening te verzekeren of vertrouwelijke, kritieke of
gevoelige informatie te beschermen.

Solvays programma voor cyberveiligheid en preventie tegen verlies
van vertrouwelijke informatie is in 2016 verder uitgebreid.

In 2017 zal Solvay de overkoepelende cyberveiligheidsstrategie en
-beheersing verder verbeteren, het beveiligingsprogramma voor
bedrijfsinformatie verder ontwikkelen en andere functies/mogelijk-
heden onderzoeken om de beveiligingsstatus van de onderneming
en de reactiesnelheid op cyberaanvallen te vergroten.

Hoewel de onderneming al een uitgebreid programma voor cyber-
veiligheid heeft dat regelmatig geactualiseerd wordt, kan een
omvangrijke cyberaanval toch resulteren in het verlies van belangrijke
bedrijfsinformatie en/of een negatieve invloed hebben op de activi-
teiten en resultaten van de onderneming.

Solvay is verzekerd tegen de mogelijke financiële gevolgen van een
cyberaanval op de bedrijfsmiddelen, productieonderbrekingen en
fraudegevallen.

Veiligheid op het werk heeft topprioriteit bij het uitvoeren van de
activiteiten van Solvay. De Groep heeft een lange staat van dienst
op het gebied van veiligheid en heeft bovendien veel vooruitgang
geboekt door best practices uit te wisselen.

Beveiliging van informatie en cyberrisico
Omschrijving

Preventie en bestrijding
Programma voor cyberveiligheid

Externe experts hebben onafhankelijke beoordelingen uitgevoerd,
waaronder penetratietesten;

Solvay Business Services (SBS) heeft het kwaliteitsbeheerpro-
gramma (ISO9001:2015) voor alle activiteiten vernieuwd en de
ISO27001:2013-certificering die cyberveiligheid omvat is voor de
meeste van onze Information Systems-activiteiten al bezig (alle SBS
zijn eind 2017 ISO27001-gecertificeerd);

Alle SBS Information Systems-professionals hebben een opleiding
in beveiligingsbeleid en best practices op het gebied van Infor-
mation Systems (IS) gevolgd.

Voor alle medewerkers blijft de veiligheidstraining voor eindge-
bruikers verplicht. Om het bewustzijn van de medewerkers te
vergroten worden regelmatig tips op het gebied van cybervei-
ligheid gepubliceerd.

Er zijn nieuwe fraudebestrijdingsinstrumenten geïmplementeerd
om pogingen tot fraude te ontdekken en te voorkomen.

Verzekering

Industriële veiligheid
Omschrijving

Door ongevallen op industriële sites kunnen medewerkers,
aannemers of omwonenden letsel oplopen, zeker wanneer er op
grote schaal chemische stoffen vrijkomen.

Ongevallen met medewerkers of derden op onze sites zijn in het
algemeen te wijten aan tekortkomingen in het veiligheidsbeheer
verbonden aan de risico’s op de werkplek.

Ongevallen met aannemers kunnen ontstaan door het werken
op grote hoogte, door bouw- en onderhoudswerkzaamheden, het
gebruik van gereedschappen en de interactie met apparatuur
tijdens het onderhoud, alsook door het niet naleven van arbeids-
vergunningprocedures.

Risico’s verbonden aan het veroorzaken van letsel bij
omwonenden of het publiek zijn meestal het gevolg van ernstige
procesongevallen op productiesites of tijdens transportactivi-
teiten.

Preventie en bestrijding

De veiligheidsresultaten worden maandelijks door het uitvoerend
comité en op GBU-niveau besproken.

De afdeling Health, Safety & Environment (HSE) maakt gebruik van
een managementsysteem genaamd ‘Solvay Care Management
System’ (SCMS), waarin alle HSE-vereisten van Solvay opgenomen
zijn en dat voldoet aan de internationale normen ISO 14001 en
OHSAS 18001. Een nieuwe versie van de benchmarks wordt in
2017 uitgegeven.

De afdeling HSE ondersteunt sites en GBU's door feedback over
ervaringen en nieuwsbrieven met lessen over vaak voorkomende
ongelukken en de gevolgen daarvan te verzamelen, valideren en
verspreiden. Dit vormt ook onderdeel van extern onderzoek, en
academische en intragroepsontwikkelingen om nieuwe veilig-
heidsmethodes te ontwikkelen, zoals: ICSI (Institut pour une
Culture de Sécurité Industrielle), EPSC (European Process Safety
Centre) en CEFIC (European Chemical Industry Council).

In 2016 ondernomen acties: het eerste Solvay Safety Excellence
Plan 2015-2016 om de prestaties op het gebied van veiligheid te
verbeteren (wordt voor de periode 2017-2018 herzien). Met dit
plan wil Solvay duidelijke verwachtingen definiëren op manage-
mentniveau, plannen op maat invoeren via een stappenplan per
site en GBU, en een uitmuntende veiligheidscultuur bevorderen.
Het bekendste onderdeel van dit plan zijn de acht ‘Solvay Life
Saving Rules’, gericht op de acht gevaarlijkste activiteiten (zoals
werken op hoogte).
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In 2016 is dit risico toegevoegd aan de lijst met belangrijkste risico's
voor de Groep.

De mogelijke invloed van ongunstige gebeurtenissen wordt voort-
durend, zowel op het niveau van de GBU's als op Groepsniveau,
beoordeeld en beheerst. Dit jaar lag de nadruk vooral op:

Milieustrategie – nieuwe risico's

Omschrijving
De activiteiten van Solvay beïnvloeden het milieu door:

Gebruik van fossiele of andere niet-hernieuwbare grondstoffen–
Energieverbruik–
Waterverbruik–
Productie van afval (vast of vloeibaar, gevaarlijk of veilig)–
Uitstoot van broeikasgassen–
NOx, SOx, vluchtige organische stoffen of stofemissie.–

Het zich niet kunnen aanpassen aan vanuit milieuoverwegingen
veranderende marktdynamiek of technologische ontwikkelingen
dit kan de reputatie van de Groep schaden. Hierdoor kan de
onderneming ondergewaardeerd worden of minder aantrekkelijk
gevonden worden door langetermijninvesteerders, hetgeen ten
koste kan gaan van de concurrentiepositie.

Preventie en bestrijding
De strategie van de Groep is gericht op activiteiten met een
grotere toegevoegde waarde en minder milieuschade.

Elk jaar wordt de milieuschade van onze omzet en innovatiepro-
jecten beoordeeld door middel van Sustainable Portfolio
Management (SPM).

Het koolstofintensiteitsplan streeft naar een reductie met 40% in
2025 (ten opzichte van 2014).

Solvay heeft een nieuw milieuplan en nieuwe milieudoelstellingen
voor 2020 ontwikkeld inzake uitstoot in de lucht (SOx, NOx,
vluchtige organische stoffen), waterverbruik en gevaarlijk afval.

Onderzoek & Innovatie richt zich op een aantal megatrends,
waaronder de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en
de zorgen die daarover bestaan.

ANDERE RISICO'S3.

Markt en groei – Strategisch risico
Omschrijving

Het strategisch risico verwijst naar Solvays blootstelling aan markt-
ontwikkelingen of ontwikkelingen bij concurrenten en het risico op
het nemen van een verkeerde strategische beslissing.

Voorbeelden van risico's:

Economische teruggang, drastische veranderingen in prijzen en
beschikbaarheid van energie en grondstoffen

–

Verminderde vraag op de belangrijkste markten van de Groep
door nieuwe wetgeving of grotere concurrentie, of gebeurte-
nissen die gevolgen hebben voor de belangrijkste klanten

–

Nieuwkomers op een markt, een prijzenoorlog, verstoring van
het evenwicht tussen vraag en aanbod op de markten

–

Technologische vooruitgang resulterend in de ontwikkeling van
vervangende producten of concurrerende productieprocessen

–

Het uitblijven van succes voor een nieuw product.–

Preventie en bestrijding

Systematische en formele analyse van de markten en van de
marketinguitdagingen op het gebied van investeringen en innova-
tieprojecten

Ontwikkeling in de BBP+ van groeimarkten Auto & Luchtvaart,
Middelen & Milieu, Elektriciteit & Elektronica en Landbouw,
Veevoeder & Voedsel.

Ontwikkeling van op maat gemaakte, essentiële oplossingen bij
onze belangrijkste klanten.

Aanpassing van activiteiten aan nieuwe energie- en CO2-markten.

Meer nadruk op kasstromen en het genereren van kasmiddelen.
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De integratie van Cytec heeft al in 2016 aan de verwachtingen
voldaan en de doelstellingen op het gebied van synergie en het
genereren van kasstromen ruimschoots overtroffen. Hierdoor is de
Groep in staat geweest om haar positie op de snelgroeiende markt
voor geavanceerde luchtvaartmaterialen uit te breiden. In 2016
werd de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen met veel composieten
gecompenseerd door een lagere productie van oudere vliegtuigen.
Solvay heeft echter nog steeds veel groeikansen dankzij productie-
programma’s van nieuwe vliegtuigen (groei verwacht voor de
A320neo, B737 MAX en Joint Strike Fighter) met een hogere compo-
sietcomponent.

De herschikking van de portefeuille ging ook in 2016 door. De Groep
heeft het aantal cyclische bedrijven en bedrijven met een lage groei
gereduceerd door belangen in Inovyn, Vinythai en Indupa af te stoten
en te desinvesteren in activiteiten op het gebied van celluloseacetaat.

Het risico verbonden aan bevoorrading en productie bij productie-
eenheden en transport verwijst naar de risico’s die te maken hebben
met grondstoffen, energie, leveranciers, productie, opslag en
inkomend/uitgaand transport. Voorbeelden van risico’s zijn het
uitvallen of ernstig beschadigd raken van apparatuur, natuurrampen,
stakingen en een nijpend tekort aan grondstoffen, energie of cruciale
apparatuur.

Door de geografische spreiding van de productie-eenheden in de
wereld vermindert de totale impact van een beschadigde of onder-
broken productie-eenheid. Sommige gespecialiseerde producten
worden echter slechts in één fabriek geproduceerd.

De belangrijkste risico’s maken het voorwerp uit van specifieke richt-
lijnen en risicocontroleprogramma’s zoals het programma voor
schadepreventie, procedures voor het beheer van de veiligheid van
processen, leverancierskwalificaties en -evaluaties, een geïnte-
greerde planning van middelen en systemen om de bevoorradings-
keten te verbeteren (ERP – Emergency Response Plans), het centrale

en lokale crisismanagement, plannen voor het verzekeren van de
bedrijfscontinuïteit (inclusief het risico op pandemie) en netwerk-
groepen voor productie- en bevoorradingsmanagers.

Solvay sluit verzekeringen af om de financiële impact te verminderen
van gebeurtenissen die zware schade of een wezenlijke onder-
breking van de bedrijfsvoering kunnen veroorzaken. Er wordt
gebruik gemaakt van een schadepreventieprogramma met de steun
van een groot netwerk van door verzekeraars toegewezen risico-
ingenieurs. Het programma richt zich op de preventie en beperking
van schade aan bedrijfsmiddelen en het verlies van winsten door
brand, ontploffing, onbedoeld chemisch lekken en andere nadelige
gebeurtenissen. Dit programma is operationeel binnen de gehele
Groep en bestaat uit: bezoeken door ingenieurs aan alle locaties,
bewaken en actualiseren van de status van overeengekomen verbe-
terpunten voor alle vestigingen, vergaderingen met de GBU's om
het risico op schade en productieonderbrekingen aan te pakken,
stappenplannen om het risico op schade en productieonderbre-
kingen te verlagen, bedrijfsimpactanalyse en opleidingen over
schadepreventie voor de medewerkers van de fabrieken.

Om het bevoorradingsrisico vast te stellen houdt Solvay rekening
met ecologische, sociale, beveiligings- en innovatiecriteria en
probeert het bedrijf de risico's op dat gebied te beperken. Deze
strategische herziening door het management vindt regelmatig
plaats.

Risico’s verbonden aan de betrouwbaarheid van
bevoorrading en productie
Omschrijving

Preventie en bestrijding

Bepaalde leveranciers worden als kritiek beschouwd vanwege hun
strategisch belang of omdat ze bedrijfs-, landen- of productrisico’s
met zich meebrengen. Deze leveranciers dienen zich vervolgens
te onderwerpen aan een MVO-evaluatie (Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen) en aan een proces van continue verbetering.
Alle kritieke leveranciers moeten daarnaast formeel bevestigen dat
ze principes hanteren die aansluiten bij de principes in de
Gedragscode voor Leveranciers van Solvay.

Solvay bezit verscheidene mijnen en ertsgroeven voor de winning
van trona, kalksteen en zout. Hierdoor beperkt Solvay het risico op
onderbrekingen in de aanvoer van grondstoffen (beschikbaarheid,
betrouwbaarheid en prijs) doordat, waar mogelijk, belangrijke
leveranciers zijn opgenomen in het schadepreventieprogramma.
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Wat de energielevering betreft, implementeert Solvay al vele jaren
consequent programma's om het energieverbruik te verminderen.
Ook al heeft Solvay industriële activiteiten die veel energie verbruiken,
voornamelijk in Europa (fabrieken voor synthetisch natriumcar-
bonaat, polyamide), het heeft ook een aantal industriële activiteiten
met relatief lage energie - inhoud, gemeten als een percentage van
de verkoopprijs. Dit geldt met name voor de fluorpolymeren-activi-
teiten. De Groep beschouwt de bescherming en betrouwbaarheid
van haar energielevering als uiterst belangrijk en heeft de volgende
strategische initiatieven genomen:

Solvay Energy Services optimaliseert de energie-inkoop en
-consumptie voor de Groep en helpt de GBU’s energie en
CO2-emissies te beheren.

De toewijzing van middelen aan projecten (Kapitaaluitgaven (Capex),
Fusies en Overnames) stemt mogelijk niet overeen met de groeistra-
tegie van Solvay, waardoor de financiële middelen van de Groep op
een inefficiënte manier aangewend worden, resulterend in tegen-
vallende kasstromen. Bovendien kunnen er bij een groot project
problemen ontstaan, waardoor de beoogde doelstellingen niet
worden gehaald.

Om de kans van slagen van een bepaald project te vergroten, heeft
de Groep procedures ontwikkeld om kapitaalinvesteringen en
overnames te beheersen, waaronder het identificeren, beoordelen
en bestrijden van risico’s.

De methode om grote kapitaalprojecten aan te pakken, is naar de
GBU's uitgebreid zodat zij ze kunnen toepassen bij hun eigen middel-
grote projecten.

De Groep heeft geleidelijk de Capex Excellence-methode ingevoerd
om projectportefeuilles bij kleinere projecten te optimaliseren.

De combinatie van deze acties heeft geleid tot een veel betere
controle over de conversie van EBITDA naar kasstromen en een
conversieniveau dat vergelijkbaar is met dat van overeenkom-
stige bedrijven in de sector.

technisch leiderschap in processen en hoog performante
industriële installaties om het energieverbruik zo laag mogelijk te
houden;

diversificatie en flexibel gebruik van de verschillende primaire
types en bronnen van primaire energie;

stroomopwaartse integratie voor stoom- en elektriciteitsop-
wekking (warmtekrachtkoppeling met aardgas, biomassa of
gebruik van secundaire brandstoffen, enz.);

periodieke controle van de staat van de energieapparatuur en
-verbindingen op de industriële sites;

een strategie van leveringszekerheid door langdurige samenwer-
kingsverbanden en middellange- tot langetermijncontracten met
waar nodig prijsindekkingsmechanismen;

rechtstreekse toegang tot energiemarkten waar mogelijk
(gashubs, elektriciteitsnet, financiële spot- en futuremarkten, enz.);

periodieke rapporten over de trends in energie- en grondstof-
prijzen verstuurd naar de vestigingen om te anticiperen op
herziening van de verkoopprijzen.

Selectie en beheer van projecten
Omschrijving

Preventie en bestrijding

Het bestuursmodel voor grote/middelgrote investeringsprojecten
is zo ontworpen dat alleen de meest doeltreffende investerings-
projecten worden goedgekeurd en zo goed mogelijk worden
uitgevoerd.

Het Investeringscomité verstrekt het uitvoerend comité een
analyse van de efficiëntie van de kapitaaltoewijzing voor de Groep
en het investeringsplan, in lijn met de herziening van de stappen-
plannen en de bedrijfsstrategie van de GBU's.

Na de implementatie worden de prestaties geanalyseerd om de
kapitaalefficiëntie te beoordelen. De lessen die daaruit getrokken
worden, worden gebruikt om verbeteringen door te voeren in de
aanpak van de marketing-, financiële en industriële aspecten van
investeringsprojecten.
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Politiek risico is het risico dat Solvay loopt wanneer het overheids-
gezag niet op een normale manier kan worden uitgeoefend. Dit kan
het gevolg zijn van een sociale crisis, politieke onstabiliteit, burger-
oorlog, nationalisatie of terrorisme in landen waar de Groep opereert
of producten verkoopt, met als gevolg vertraging in de levering of het
niet kunnen leveren van producten of het niet beschikbaar zijn van
grondstoffen, energie, logistieke of transportmiddelen.

Alle risico’s die uiteindelijk tot een blootstelling kunnen leiden
(ongeacht de waarschijnlijkheid daarvan) worden centraal bewaakt
en elk kwartaal aan het uitvoerend comité en de auditcommissie
voorgelegd. Daarbij worden de ontwikkelingen in de afgelopen
periode en de geschiktheid van de financiële voorzieningen beoor-
deeld.

Regelgevende, politieke en juridische risico’s
Omschrijving
Regelgevend risico

Het risico in verband met regelgeving verwijst naar het risico dat
Solvay loopt als de wet- en regelgeving wijzigt. Solvay kan blootge-
steld worden aan grote kostenstijgingen of onderbrekingen in de
bedrijfsvoering als gevolg van nieuwe wet- of regelgeving of een
meer striktere interpretatie of toepassing van de huidige regel-
geving door de rechterlijke macht of andere autoriteiten.

Solvay moet de wettelijke goedkeuring krijgen en behouden voor
het laten draaien van de productiefaciliteiten en het verkopen van
zijn producten. Intrekking van voorheen toegekende goedkeu-
ringen of het niet kunnen verkrijgen van een goedkeuring kan een
nadelig effect hebben op de continuïteit van de activiteiten en de
bedrijfsresultaten.

Met name in Europa moeten alle chemische stoffen die geprodu-
ceerd, geïmporteerd of gebruikt worden door Solvay geregistreerd
worden conform de REACH (Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals) Verordening en de door deze regel-
geving opgelegde deadlines moeten gerespecteerd worden. Dit
komt bovenop de overige reeds bestaande vereisten. Tussen
2010 en 31 mei 2013 zijn 451 dossiers succesvol geregistreerd bij
de European Chemical Agency. Voor de volgende REACH-registra-
tiedeadline van 31 mei 2018 moeten ongeveer 332 stoffen geregi-
streerd worden. Het registratieschema dat daarvoor is opgesteld,
verliep eind 2016 volgens plan. Per 1 december 2016 zijn al 123
dossiers geregistreerd.

Politiek risico

Juridisch risico
Het juridische risico verwijst naar het risico op werkelijke en
mogelijke gerechtelijke en administratieve procedures.

Alleen al door zaken te doen stelt Solvay zich bloot aan geschillen
en procedures, waarbij een ongunstige uitkomst altijd mogelijk is
(zie de paragraaf Belangrijke geschillen hieronder).

De Groep kan tijdens de normale bedrijfsvoering betrokken raken
bij gerechtelijke en administratieve procedures, met name op het
gebied van productaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen,
antitrust-wetgeving, inbreuk op octrooien, belastingaanslagen en
milieukwesties (zie de paragraaf Belangrijke geschillen hieronder).

De activiteiten van de Groep hangen af van de controle over de
voornaamste technologieën en van de innovatiecapaciteit. Door
derden aangespannen juridische procedures inzake het recht van
Solvay om bepaalde technologieën te gebruiken, kunnen een
impact hebben op de activiteiten.

Preventie en bestrijding
Dankzij de geografische spreiding van de Groep over de wereld
worden de gevolgen van nadelige wettelijke en politieke ontwikke-
lingen beperkt.

Goed ontworpen en geteste producten en productieprocessen
helpen de risico's op het gebied van wet- en regelgeving te
beperken, net zoals de tijdige en complete indiening van vergun-
ningsaanvragen.

Het risico verbonden aan regelgeving en politiek wordt verkleind,
zowel binnen als buiten de Europese Unie, door de voortdurende
inspanningen van de afdeling Overheid & Publieke Zaken, die met
openbare instanties werkt en met de lokale Belgische ambassades
in contact staat.

Om de juridische risico's te beheersen heeft Solvay medewerkers
in dienst die gespecialiseerd zijn in recht en intellectuele eigendom
alsook regelgevende middelen en instrumenten. Daar waar nodig
kan een beroep gedaan worden op externe professionele inbreng.

Afhankelijk van de verwachte juridische risico's treft Solvay finan-
ciële voorzieningen. Het bewustzijn op dit gebied wordt vergroot
door gerichte trainingssessies, het delen van informatie, zelfbeoor-
delingsprocedures en interne audits.

Bedrijfsgeheimen en patenten beschermen de technologische
kennis van Solvay inzake nieuwe producten en processen. De
onderneming spant zich dan ook voortdurend in om eigen kennis
en informatie en de positie van het bedrijf als leider op het gebied
van technologische kennis van productieprocessen te
beschermen.

Politieke risico’s pakt Solvay aan door risico’s te delen met plaatse-
lijke of institutionele partners en door het nauwgezet volgen van
politieke ontwikkelingen in kwetsbare gebieden.
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Hieronder vindt u een overzicht van de financiële risico's van Solvay
en de mate waarin deze van toepassing zijn voor de onderneming:

Financiële risico's worden in brede zin geanalyseerd, beoordeeld
en beheerst door de financiële afdeling van de Groep en meer
specifiek door de afdelingen Treasury, Group Accounting &
Reporting, en Tax. Het financiële beleid van de Groep en de strikte
bewaking daarvan moeten ervoor zorgen dat verlies wordt
voorkomen of beperkt.

Financieel risico
Omschrijving

Liquiditeitsrisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en
beheer van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)

Het vermogen om financiële schulden tijdig terug te betalen en
te herfinancieren

–

Het vermogen om bedrijfsactiviteiten te financieren en
kasstromen door activiteiten te genereren

–

Het vermogen om kasstromen te onttrekken uit desinveste-
ringen en niet te veel te betalen voor overnames

–

Het vermogen om de Investment Grade-kredietwaardigheid
van de Groep de behouden

–

Valutarisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer
van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)

De Groep loopt vooral valutarisico in euro's en dollars.–
De activiteiten van de Groep genereren een aanzienlijke
positieve netto dollarstroom. Een waardedaling van de dollar
leidt meestal tot lagere opbrengsten en lagere winsten.

–

Verder is de Groep, in veel mindere mate, blootgesteld aan de
valutakoersen tussen EUR/Japanse yen, EUR/Chinese yuan en
Braziliaanse real/Amerikaanse dollar

–

Renterisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer
van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)

Blootstelling aan de schommelingen in de rentevoet–

Tegenpartijrisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en
beheer van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)

Blootstelling aan financiële tussenpersonen via het schatkist-
beheer en de commerciële relaties van de Groep

–

Risico's inzake pensioenverplichtingen (zie toelichting F32 Finan-
ciële instrumenten en beheer van financiële risico's bij de gecon-
solideerde jaarrekening):

Blootstelling aan een aantal toegezegd-pensioenregelingen die
onderhevig zijn aan fluctuaties in de disconteringsvoet,
verwacht inflatieniveau, het socialezekerheidsstelsel en
verwachte levensduur alsmede de activa/passiva-matching.
Deze kunnen van grote invloed zijn op de netto pensioenver-
plichtingen van de Groep

–

Blootstelling aan pensioentekorten door rente- en inflatierisico's–

Risico's inzake fiscale geschillen (zie toelichting F32 Financiële
instrumenten en beheer van financiële risico's bij de geconsoli-
deerde jaarrekening)

Blootstelling aan een toenemend aantal vragen bij de belasting-
controle en de invoering van nieuwe fiscale richtlijnen.

–

Preventie en bestrijding

Voorzichtig met financiële middelen en aanzienlijke kasre-
serves
Een voorzichtig financieel profiel en een conservatieve finan-
ciele discipline:

Na de overname van Cytec in december 2015 bevestigden de
twee belangrijkste kredietwaardigheidsbureaus de Investment
Grade-kredietwaardigheid van de Groep, met een Baa2/P2-rating
(negatieve vooruitzichten) van Moody’s en een BBB-/A3 rating
(stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor’s.

Aanzienlijke kasreserves:

Eind 2016 had de Groep € 1,1 miljard aan geldmiddelen en
kasequivalenten (Overige financiële instrumenten) alsmede
€ 2,4 miljard aan kasreserves samengesteld uit gegarandeerde
kredietfaciliteiten (twee gesyndiceerde kredietfaciliteiten van
respectievelijk € 1,5 miljard en € 550 miljoen) en een extra
bilaterale kredietfaciliteit van € 350 miljoen bij belangrijke interna-
tionale bankinstellingen.

De Groep heeft toegang tot een Belgisch Schatkistbewijspro-
gramma van € 1 miljard of, als alternatief, een Amerikaans
commercial paper-programma van US$ 500 miljoen.

Investment Grade-kredietwaardigheid:

De Groep streeft ernaar om haar Investment Grade-kredietwaar-
digheid te behouden en springt daarom voorzichtig om met haar
financiële middelen. Bovendien wordt bij beslissingen over porte-
feuillebeheer en investeringen en bij de kasstroomdoelstellingen
uitdrukkelijk aandacht besteed aan de gevolgen voor Groeps
kredietwaardigheidsindicatoren. Ook heeft Solvay een uitgebreide
financiële methodologie ontwikkeld en wordt de vennootschap
door onafhankelijke deskundigen bijgestaan. Dit geeft de Groep
inzicht in de gevolgen van toekomstige financiële en zakelijke
ontwikkelingen voor zijn kredietwaardigheid, zodat de Groep
hierop kan inspelen.

Solvay zet zich in voor transparante en regelmatige gesprekken
met de belangrijkste kredietwaardigheids bureaus.
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Door geografische spreiding van de productie en de omzet
wordt het valutarisico op natuurlijke wijze beperkt, omdat de
inkomende kasstromen aansluiten bij de uitgaven in dezelfde valuta.

Solvay houdt de valutamarkt goed in de gaten en neemt afdekkings-
maatregelen van met name een looptijd van minder dan één jaar
en gewoonlijk niet langer dan 18 maanden, wanneer dit nodig wordt
geacht.

Voor het leeuwenaandeel van haar schulden zet de Groep de rente
vast. Solvay volgt nauwgezet de rentemarkt en gaat renteswaps aan
wanneer dit nodig wordt geacht.

Wat schatkistbeheer betreft, werkt Solvay samen met bankin-
stellingen met de hoogste kredietwaardigheid (waarvan de selectie
is gebaseerd op de belangrijkste ratingsystemen) en vermijdt een
concentratie van risico’s door de positie bij elk van deze banken
niet boven een bepaalde drempel te laten komen. Die drempel is
bepaald op basis van de kredietwaardigheidsrating van de betrokken
instelling. Verder kan Solvay in geldmarktfondsen en kortlopende
overheidsobligaties met de hoogste waardering beleggen.

Wat haar commerciële activiteiten betreft, beheert de Solvay-
groep de externe klantenrisico’s en de inning van contanten via een
sterk netwerk van kredietmanagers en incasso-medewerkers
gevestigd in de regio’s en landen waar de Groep actief is. Zij worden
daarbij ondersteund door een aantal gedetailleerde procedures en
aangestuurd door kredietcommissies op Groeps- en GBU-niveau.
Deze maatregelen ter beperking van de verliezen hebben geleid tot
een laagterecord in wanbetaling door klanten ('customer default').

Pensioenvoorzieningen: Solvay heeft richtlijnen opgesteld om zijn
invloed op de besluitvorming door lokale pensioenfondsen te
vergroten, binnen de grenzen van de lokale wetgeving. Het gaat hier
om beslissingen in verband met investeringen en financieringen,
keuze van adviseurs, benoeming van door de werkgever voorge-

dragen vermogensbeheerders in het bestuur van lokale pensioen-
fondsen en andere beslissingen die met kostenbeheersing te maken
hebben.

Optimalisatie: van pensioenplannen Dit is er voornamelijk op
gericht de blootstelling aan het risico verbonden aan toegezegd-
pensioenregelingen te verminderen, door voor toekomstige pensi-
oenjaren de bestaande regelingen om te zetten naar pensioen-
plannen met een lager risicoprofiel of door deze pensioenregeling
niet open te stellen voor nieuwkomers. Een voorbeeld van een pensi-
oenplan met een lager risico is een hybride plan waarin een kassaldo-
regeling wordt gecombineerd met een toegezegde-bijdrageregeling.

Drie Jaarlijks wordt een ALM (Asset Liability Management)-analyse van
de pensioenregelingen van de Groep, die meer dan 90% van de
bruto of netto pensioenverplichtingen van de Groep vertegenwoor-
digen, uitgevoerd om de bijhorende risico’s wereldwijd te identifi-
ceren en te beheren. Solvay heeft in 2016 een ALM-onderzoek uitge-
voerd.

De controleprocedure voor de naleving van belastingrichtlijnen
bestaat uit bewakingsprocedures en -systemen, grondige interne
evaluaties en controles verricht door erkende externe adviseurs.
Maatregelen om het risico van fiscale geschillen te voorkomen
bestaan uit een grondige analyse van de interne financiering van
dochterondernemingen, fusies, overnames en verkopen, of voorge-
stelde veranderingen in de bedrijfsorganisatie en activiteiten. Indien
de omvang van de bedragen dit rechtvaardigt, roept de Groep de
hulp in van externe deskundigen of advocatenkantoren.

Beleid, procedures en controlemaatregelen inzake interne
verrekening zijn erop gericht te voldoen aan de eisen van de autori-
teiten. Jaarlijks wordt documentatie over de interne verrekening
opgesteld voor elke juridische entiteit van de Groep waarvoor deze
documentatie krachtens de lokale wet- en regelgeving vereist is.
Hiervoor wordt de hulp van interne of externe specialisten
ingeroepen om de marktconformiteit van de interne verrekening aan
te tonen. Het bestaan en de nauwkeurigheid van de documentatie
worden periodiek gecontroleerd via interne audit. Specialisten op
het gebied van interne verrekening helpen de onderneming bij het
vaststellen van de interne tarieven die aansluiten bij het beleid inzake
interne verrekening.

De belastingafdeling van Solvay besteedt bovendien veel aandacht
aan de juiste interpretatie van nieuwe belastingrichtlijnen om
juridische procedures te voorkomen. De afdeling houdt zich onder
andere bezig met de implementatie per land van de aanbevelingen
inzake de G20/OESO-grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS)
en zorgt ervoor dat de belastingpositie voldoet aan de veranderende
eisen.

Geografische spreiding en de afdekking van valutarisico's

Afdekking van valutarisico

Voor het afdekken van valutarisico maakt Solvay gebruik van
termijn- en optiecontracten om de waarde van toekomstige
kasstromen in buitenlandse valuta veilig te stellen.

De Groep beheert het valutarisico voor vorderingen, schulden en
leningen centraal voor alle dochterondernemingen van de Groep
daar waar het mogelijk is om zulke transacties af te sluiten en via
lokale financiële dochterondernemingen voor andere regio’s.

Renteafdekkingsbeleid

Kredietwaardigheid van Solvays tegenpartijen

Pensioenvoorzieningen en optimalisatie van pensioen-
plannen

Controleprocedure voor naleving van belastingrichtlijnen en
beleid inzake interne verrekening
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Beroepsziektes zijn aan het werk gerelateerde ziektes door, meestal
herhaaldelijke, blootstelling aan beroepsgevaar. In de meeste
gevallen dienen de gezondheidseffecten zich pas na lange termijn
aan, bijvoorbeeld bij asbestgerelateerde ziektes of kanker.

Pandemierisico’s kunnen zowel de medewerkers, hun familie als de
samenleving in het algemeen treffen.

Beroepsziektes en pandemierisico’s
Omschrijving

Preventie en bestrijding
Een conservatieve benadering bij het identificeren, evalueren en
beheren van risico’s helpt de werkelijke risicoblootstelling te
verminderen, ook wanneer nieuwe gevaren zich voordoen.

Solvay houdt de normen voor beroepsziektes wereldwijd
nauwlettend in de gaten en heeft een uitgebreid programma voor
industriële hygiëne opgezet aan de hand waarvan beoordeeld
wordt of aan de standaarden voor beroepshygiëne voldaan wordt.

Conservatieve blootstellingsgrenzen worden vastgesteld en
gedeeld door het wereldwijde toxicologische team van Solvay
SAELs (Solvay Acceptable Exposure Limits), ondersteund door de
interne commissie voor aanvaardbare blootstellingsgrenzen van
Solvay. Deze commissie stelt grenzen vast voor substanties
waarvoor geen officieel erkende OEL (Occupational Exposure
Limit) grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is vastgesteld
of waarbij deze grenswaarde volgens Solvay onvoldoende
bescherming biedt. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan
nanomaterialen en technologieën, endocriene verstoorders, ZZS
(Zeer Zorgwekkende Stoffen) en gezondheidsgerelateerde
toepassingen van Solvay-producten.

Alle industriële en grote administratieve sites van Solvay zijn
verplicht de medewerkers periodiek medisch te laten onder-
zoeken op basis van individuele risicoprofielen en de aanbeve-
lingen van de Groep. Dit draagt bij tot het voorkomen van
beroepsziektes en eventuele andere nadelige gezondheidsef-
fecten als gevolg van het werk.

Interne IT-hulpmiddelen voor interne industriële hygiëne en
gezondheid op het werk zijn op alle sites geïntegreerd. Deze tools
bieden de lokale teams de mogelijkheid tot eenvoudig en efficiënt
beheer van – en toegang tot – uitvoerige hygiënegegevens en
gegevens inzake het medisch toezicht van de medewerkers. Deze
hulpmiddelen dragen daarnaast bij tot het identificeren en
voorkomen van mogelijke nieuwe gevallen van beroepsziektes,
verbeteren van de traceerbaarheid van individuele en collectieve
blootstelling en van medische gegevens, en vergemakkelijken het
dagelijks werk van artsen en hygiënisten bij Solvay.

Voor alle fabrieken en activiteiten is een plan opgesteld ter voorbe-
reiding op een eventuele pandemie, ondersteund door een
netwerk van coördinatoren. Dit plan kan in werking worden
gesteld wanneer regionale of lokale respons nodig is.

Milieurisico's
Omschrijving

Het beheren en saneren van bodemvervuiling uit het verleden op
sommige sites en het respecteren van toekomstige wijzigingen in
milieuwetgeving zijn topprioriteiten;

Wetgeving in de wereld introduceert een steeds groter toepas-
singsgebied voor wettelijke milieuverplichtingen dan voorheen.
Maar in Europa wordt deze wetgeving op een pragmatische
manier geherinterpreteerd met behulp van een sitespecifieke
risicoanalyse om de interventiewaarde en remediëringsdoelstel-
lingen te bepalen.

Preventie en bestrijding
ISO 14001 of geïntegreerde HSE-beheersystemen gelijkwaardig
aan ISO 14001 (Solvay Care Management System) voor het milieu
worden in alle productievestigingen ingevoerd;

Het beleid en de risicocontroleprogramma’s worden toegepast
in alle productie-eenheden en overige voorzieningen en worden
geleidelijk ingevoerd in de nieuw verworven fabrieken. De Groep
neemt de noodzakelijke maatregelen om te voldoen aan de richt-
lijnen op het gebied van de belangrijkste risico’s of deze zelfs te
overschrijden, bijvoorbeeld door gedetailleerde maatregelen ter
preventie van ongevallen;

De sites met historische bodemvervuiling worden zorgvuldig
gevolgd en beheerd. Een speciaal wereldwijd team volgt regel-
matig opleidingen en zorgt ervoor dat de voorzieningen voor
toezicht en herstel geactualiseerd worden in overeenstemming
met bepaalde auditprocedures;

Alle betroffen sites maken beleidsmatig gebruik van een risico-
beschrijving. Het bevat een diagnose van potentiële problemen
op basis van hydrogeologisch onderzoek en bodemanalyse, een
evaluatie van de risico’s voor het grondwater en de implementatie
van relevante herstel- of begrenzingsmaatregelen in overleg met
de bevoegde overheid;

Op lokaal niveau wordt op alle sites van Solvay de wet- en regel-
geving bewaakt. Verbeterende maatregelen worden waar nodig
ingevoerd in nauwe samenwerking met de milieuautoriteiten;

Solvay sluit verzekeringen af om de financiële gevolgen van milieu-
risico's te verminderen. Solvay volgt de effecten van de klimaatver-
andering op de voet, aangezien de daaraan gerelateerde risico’s
en kansen de bedrijfsdoelstellingen van de Groep kunnen
beïnvloeden. Het risico wordt tot op zekere hoogte gedekt door
de geografische spreiding van de productievestigingen en afzet-
markten van de Groep.
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Voor Solvay verwijst het risico verbonden aan informatie en infor-
matiediensten naar de onmogelijkheid om de continuïteit van de
diensten te waarborgen of informatiediensten te verstrekken die het
bedrijf nodig heeft.

Met haar diversiteit aan activiteiten en geografische spreiding loopt
de Solvay-groep juridische risico’s, vooral inzake productaansprake-
lijkheid, contractuele betrekkingen, antitrustwetgeving, geschillen
over octrooien, belastingaanslagen en zaken in verband met
gezondheid, veiligheid en milieu. Betwistingen zijn niet te vermijden
en zijn soms noodzakelijk om de rechten en belangen van de Groep
te verdedigen.

Het resultaat van een dergelijk proces kan niet met zekerheid
worden voorspeld. Het is dan ook mogelijk dat ongunstige definitieve
gerechtelijke of arbitrage-uitspraken leiden tot de vaststelling van
aansprakelijkheden (en kosten) die niet gedekt zijn, of niet helemaal
gedekt zijn door voorzieningen of door de verzekering en dus een
materiële impact kunnen hebben op de opbrengsten en winsten.

Lopende gerechtelijke procedures waarin de Solvay-groep betrokken
is en die een belangrijk risico inhouden, worden hieronder kort
voorgesteld. Het gaat hier niet om een volledige lijst.

Het feit dat deze geschillen hieronder worden weergegeven, heeft
niets te maken met de proceskansen. Solvay verdedigt zichzelf met
veel overtuiging en heeft vertrouwen in de door de verdediging
gehanteerde argumenten.

Voor bepaalde zaken heeft Solvay overeenkomstig de boekhoud-
kundige regels reserves of voorzieningen aangelegd om zo de kosten
van financiële risico’s en/of kosten van de verdediging te dekken (zie
"Voorzieningen voor geschillen van de geconsolideerde jaarrekening"
van dit jaarverslag).

IT-risico
Omschrijving

Preventie en bestrijding
De Groep gebruikt een speciaal datanetwerk en regionale inter-
netgateways die beheerd worden door een betrouwbare dienst-
verlener. Kritieke gegevens en toepassingen worden opgeslagen
in een datacenter overeenkomstig professionele goede praktijken,
waardoor gegevensherstel bij incidenten gegarandeerd is.

In 2016 werden tests op het gebied van disaster recovery en crisis-
beheer uitgevoerd voor het datacenter alsmede de belangrijkste
dienstencentra en regionale kantoren van Solvay Business
Services (SBS), waarbij verschillende crisisscenario's werden
gehanteerd.

Er worden algemene IT-controles toegepast op kritieke informa-
tiesystemen en deze worden gecontroleerd op zowel interne als
externe naleving. Solvay heeft een programma voor een jaarlijkse
IT-audit ontwikkeld om naleving met het Information Systems-
beveiligingsbeleid te garanderen.

BELANGRIJKE GESCHILLEN
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In 2006 legde de Europese Commissie Solvay boetes op (met
inbegrip van Ausimont SpA, door Solvay in 2002 overgenomen) voor
vermeende inbreuk op de concurrentieregels op de markt voor
peroxideproducten, die na hoger beroep € 139,5 miljoen bedroegen
voor Solvay nv en € 12,8 miljoen voor Solvay Specialty Polymers Italy
SpA. Gebundelde burgerlijke rechtszaken tegen Solvay en andere
producenten zijn in 2009 aanhangig gemaakt bij de Rechtbank van
Dortmund (Duitsland) wegens vermeende schending van de
antitrustwetgeving, waarbij van de producenten schadevergoeding
werd gevorderd op basis van hoofdelijke en gezamenlijke aanspra-
kelijkheid. De waarde van de claims bedraagt circa € 240 miljoen
(exclusief rente) tegen alle zes beklaagden. Verschillende vragen met
betrekking tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Dortmund
werden voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie en de
procedure voor de Rechtbank van Dortmund werd in tussentijd
opgeschort.

In Brazilië heeft Solvay te maken met administratieve claims in
verband met vermeende kartelactiviteiten op verschillende markten.
De CADE (de Braziliaanse mededingingsautoriteit) heeft in mei 2012
boetes uitgedeeld aan Solvay en een aantal andere bedrijven in
verband met H2O2-activiteit en in februari 2016 in verband met
perboraat-activiteit (aandeel van Solvay in de boetes bedraagt
respectievelijk € 29,6 miljoen en € 3,9 miljoen). Solvay heeft beroep
aangetekend tegen administratieve boetes voor het Braziliaans
federaal gerecht.

In oktober 2009 klaagde de openbare aanklager van het Strafhof van
Alessandria (Italië) diverse personen aan (onder wie werknemers en
oud-werknemers van Solvay, en Ausimont SpA, nu Solvay Specialty
Polymers Italy) wegens vermeende schendingen van de milieuwet-
geving (niet saneren) en de volksgezondheidswetgeving (onder meer
het opzettelijk vergiftigen van drinkwater). Solvay Specialty Polymers
Italy - SSPI (voorheen Solvay Solexis en Ausimont), een dochteron-
derneming van Solvay en rechtsopvolger van Ausimont SpA, die deze
zaak samen met Edison SpA als burgerlijk aansprakelijke partij heeft
aangespannen, loopt het risico op burgerlijke aansprakelijkheidsvor-
deringen indien het proces een negatieve afloop kent. De burgerlijke
partijen die toegelaten werden tot het proces ramen hun burgerlijke
schadevergoeding voorlopig op circa € 105 miljoen. In december
2015 veroordeelde het Hof van Assisen van Alessandria drie SSPI-
managers tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar en werd een burger-
lijke schadevergoeding van ongeveer € 400.000 toegekend. Alle
partijen zijn tegen dit vonnis, dat niet uitvoerbaar is omdat het niet
definitief is, in beroep gegaan en de zaak wordt momenteel
behandeld door het Strafhof van Turijn.

In mei 2008 heeft de openbare aanklager van het Strafhof van
Pescara (Italy) diverse personen in staat van beschuldiging gesteld
met betrekking tot een vermeende schending van de leefmilieuwet-
geving (milieuramp) en een vermeende misdaad tegen de volksge-
zondheid (opzettelijke vergiftiging van drinkwater) die voor 2002
plaatsvond (d.w.z. voor de overname van Ausimont SpA door Solvay).
Onder deze personen waren oud-werknemers van Ausimont SpA,
door Solvay overgenomen in 2002; geen enkele medewerker van
Solvay werd beschuldigd en Solvay nv en Solvay Specialty Polymers
Italy namen deel als burgerlijke partijen. Het Hof van Assisen van
Chieti heeft de aanklacht van opzettelijke vergiftiging verworpen en
verklaarde dat de voormalige werknemers van Ausimont schuldig zijn
aan de milieuvervuiling, maar dat de zaak verjaard is. De openbare
aanklagers en de burgerlijke partijen tekenden beroep aan tegen dit
vonnis en de zaak wordt momenteel behandeld door het Strafhof
van L’Aquila.

Sinds eind 2016 zijn 17 burgerlijke procedures voorgelegd aan de
burgerlijke rechtbank van Livorno door oud-medewerkers en familie-
leden van overleden medewerkers van de Rosignano-fabriek. Zij
eisen schadevergoeding (voorlopig vastgesteld op € 9 miljoen) voor
ziektes die zouden zijn ontstaan door blootstelling aan asbest. De
beklaagden in deze burgerlijke procedures zijn Solvay nv en Solvay
Chimica Italia SpA, respectievelijk eigenaar en beheerder van de
Rosignano-fabriek.

De contractuele afspraken in verband met de verkoop van de farma-
ceutische activiteiten in februari 2010 hebben voorwaarden
opgeleverd voor de toewijzing en verdeling van de aansprakelijkheid
inzake activiteiten van vóór de verkoop.

Onder voorbehoud van een beperkte aantal uitzonderingen is de
blootstelling van Solvay aan schadevergoedingen aan Abbott wegens
aansprakelijkheid voor verkochte activiteiten beperkt tot een samen-
gesteld bedrag van € 500 miljoen en beperkt in de tijd.

Dit houdt onder meer schadeloosstelling in voor de mogelijke
aansprakelijkheid in de zaak van hormonale substitutietherapieën
(HST) in de Verenigde Staten, de hervatte “Qui Tam”-rechtszaak in
verband met promotie- en marketingpraktijken die een vermeende
invloed hadden op de omzet van de geneesmiddelen ACEON®,
LUVOX® en ANDROGEL®, en nog een paar recent aangespannen
rechtszaken in verband met testosteronvervangingstherapieën,
eveneens in verband met het geneesmiddel ANDROGEL®. De
snelheid waarmee deze rechtszaken vorderen, varieert.

Antitrust-procedures

Geschillen rond gezondheid, veiligheid en milieu
(HSE)

Farmaceutische activiteiten (beëindigd)
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