
Dit hoofdstuk vormt een aanvulling op de informatie in het onderdeel Inzicht in Solvay, waarbij de nadruk ligt op uiterst belangrijke onderwerpen.

Eenheden Trends 2017 2016 2015 2014 2013
Duurzame bedrijfsoplossingen
Beoordeelde productportefeuille % 88 84 88 – –

Oplossingen % 49 43 33 – –

Neutraal % 31 33 39 – –

Uitdagingen % 8 8 16 – –

Niet beoordeeld % 12 16 12 – –

Uitstoot van broeikasgassen
Intensiteit van de uitstoot van broeikas-
gassen

Kg CO2 eq. per €
EBITDA 5,53 5,86 7,26 8,08 8,84

Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepas-
singsgebied 1 en 2) Mt CO2 10,0 10,9 11,6 11,7 12,0
Totale uitstoot andere broeikasgassen
conform het Kyotoprotocol Mt CO2 eq. 2,31 2,45 2,61 – –
Totaal uitstoot broeikasgassen conform
Kyotoprotocol (toepassingsgebied 1 en 2) Mt CO2 eq. 12,3 13,4 14,2 14,4 14,7
Uitstoot andere broeikasgassen niet
conform het Kyotoprotocol (toepassings-
gebied 1) Mt CO2 eq. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Koolstofdioxide – CO2 (Toepassingsgebied
1) Mt CO2 eq. 7,92 8,43 8,76 – –
Totale directe uitstoot van broeikasgassen
(toepassingsgebied 1) Mt CO2 eq. 10,2 10,9 11,4 – –
Totaal indirecte uitstoot van broeikas-
gassen – Bruto, op de markt gebaseerd
(toepassingsgebied 2) Mt CO2 2,1 2,5 2,8 – –
Totaal indirecte uitstoot van broeikas-
gassen – Bruto, op locatie gebaseerd
(toepassingsgebied 2) Mt CO2 2,1 2,3 3,0 – –
Brandstof- en energiegerelateerde activi-
teiten Mt CO2 0,7 0,8 0,8

Deelnemingen Mt CO2 1,7 0,8 2,5 – –

Aangekochte goederen en diensten Mt CO2 6,6 7,2 7,6 – –

Gezondheid en veiligheid van de
medewerkers
Fatale ongelukken, waarbij medewerkers
en aannemers betrokken zijn Aantal 1 1 0 2 2
Medical Treatment Accident Rate voor
medewerkers en aannemers (MTAR) van
Solvay

Ongevallen per
miljoen gewerkte uren 0,65 0,77 0,77 0,97 1,06

Medical Treatment Accident Rate voor
medewerkers (MTAR) van Solvay

Ongevallen per
miljoen gewerkte uren 0,63 0,73 0,69 0,82 0,96

Medical Treatment Accident Rate voor
aannemers (MTAR)

Ongevallen per
miljoen gewerkte uren 0,70 0,86 0,94 1,25 1,26

Lost Time Accident Rate voor medewerkers
en aannemers (LTAR) van Solvay

Ongevallen per
miljoen gewerkte uren 0,65 0,76 0,75 0,98 0,80

Lost Time Accident Rate voor medewerkers
(LTAR) van Solvay

Ongevallen per
miljoen gewerkte uren 0,70 0,69 0,67 – –

Lost Time Accident Rate voor aannemers
(LTAR)

Ongevallen per
miljoen gewerkte uren 0,52 0,90 0,85 – –

Letsel Aantal 50 68 66 92 101
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Eenheden Trends 2017 2016 2015 2014 2013
Frequentie werkgerelateerde ziektes (korte/
middellange latentie)

voorvallen per miljoen
gewerkte uren 0,06 0,08 0,17 0,09 –

Totaal werkgerelateerde ziektes met lange
latentie Aantal 10 20 21 17 26
Totaal werkgerelateerde ziektes met korte/
middellange latentie Aantal 3 4 9 5 6

Totaal werkgerelateerde ziektes Aantal 13 23 30 22 32

Betrokkenheid en welzijn van de
medewerkers
Engagement-index van Solvay % 75 77 75 – 72

Aantal medewerkers onder een cao % 100 87,8 77 82,2 85

Maatschappelijke projecten
Schenkingen, sponsoring en eigen
projecten Solvay-groep € miljoen 3,92 7,38 5,25 – –
Medewerkers die zich plaatselijk
maatschappelijk inzetten % 33 23 20 – –

Eenheden Trends 2017 2016 2015 2014 2013
Energie

Primair energieverbruik
Petajoule lage verbran-

dingswaarde (PJ) 130 138 175 179 181

Ingekochte secundaire energie
Petajoule lage verbran-

dingswaarde (PJ) 49 53 63 – –

Totaal verkochte energie
Petajoule lage verbran-

dingswaarde (PJ) 22 23 26 – –
Brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare
grondstoffen

Petajoule lage verbran-
dingswaarde (PJ) 100 104 107 100 101

Brandstofverbruik uit hernieuwbare grond-
stoffen

Petajoule lage verbran-
dingswaarde (PJ) 3 4 5 – –

Energie-efficiëntie-index – baseline 100%
in 2012 % 94 94 96 99 99

Luchtkwaliteit
Uitstoot van stikstofoxiden ton 9.466 11.098 12.210 12.679 10.980

Intensiteit van stikstofoxiden Kg per € EBITDA 0,0042 0,0058 0,0063 0,0071 0,0068

Uitstoot van zwaveloxiden ton 4.598 5.395 6.563 6.620 10.336

Intensiteit van zwaveloxiden Kg per € EBITDA 0,0021 0,0028 0,0034 0,0037 0,0064
Uitstoot van vluchtige organische stoffen
met uitzondering van methaan ton 4.949 4.968 6.781 7.158 7.464
Intensiteit van vluchtige organische stoffen
met uitzondering van methaan Kg per € EBITDA 0,0022 0,0026 0,0035 0,004 0,0046

Water en afvalwater
Zoetwateronttrekking miljoen m3 328 491 537 535 554

Intensiteit zoetwateronttrekking m3 per € EBITDA 0,15 0,26 0,28 0,3 0,34

Uitstoot chemisch zuurstofverbruik ton O2 5.526 7.539 8.834 9.652 9.715

Intensiteit chemisch zuurstofverbruik Kg per € EBITDA 0,0025 0,0040 0,0045 0,0054 0,006

Afval en gevaarlijke stoffen
Ongevaarlijk industrieel afval 1000 ton 1.643 1.463 1.453 1.637 –

Gevaarlijk industrieel afval 1000 ton 101,7 194,2 202 194,6 –

Totaal industrieel afval 1000 ton 1.745 1.657 1.655 1.831 –
Industrieel afval dat niet op duurzame wijze
wordt verwerkt, in absolute volumes 1000 ton 41,8 50,3 47,1 49,7 –
Industrieel afval dat niet op duurzame wijze
wordt verwerkt Kg per € EBITDA 0,0187 0,0265 0,0241 0,0279 –

Onderwerpen van groot belang1.2.
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Eenheden Trends 2017 2016 2015 2014 2013
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) volgens
REACH-criteria aanwezig in op de markt
gebrachte producten Aantal 35 20 20 25 23
Voltooiingspercentage analyse van veiliger
alternatieven voor op de markt gebrachte
stoffen % 49 18 5 – –

Diversiteit en inclusie
Totaal aantal medewerkers Aantal medewerkers 24.459 27.030 26.350 25,909 27.146

Percentage vrouwen in de Groep % 23 23 22 22 20

Hoger kader Aantal medewerkers 396 428 428 428 456

Middenkader Aantal medewerkers 2.898 3.026 2.819 2.731 2.727

Lager kader Aantal medewerkers 5.090 5.348 4.491 4.186 4.126

Geen leidinggevende functie Aantal medewerkers 16.075 18.228 18.612 18.564 19.837

Medewerkers van Solvay jonger dan 30 jaar Aantal medewerkers 2.765 3.242 – – –
Medewerkers van Solvay tussen 30 en 49
jaar Aantal medewerkers 13.578 15.107 – – –
Medewerkers van Solvay van 50 jaar en
ouder Aantal medewerkers 8.116 8.681 – – –

Klanttevredenheid
Net Promoter Score (NPS) van Solvay % 36 27 24 14 –

Beheer van het juridisch, ethisch en
regelgevend raamwerk
Totaal aantal klachten Aantal 83 65 – – –
Totaal aantal afgeronde klachten inclusief
zaken waarbij er onvoldoende informatie
was of die foutief verzonden of doorver-
wezen waren Aantal 71 62 – – –

Aantal ongegronde klachten Aantal 38 28 – – –

Aantal gegronde klachten Aantal 19 29 – – –

Ongevallen- en veiligheidsmana-
gement
Percentage productielijnen met een in de
afgelopen vijf jaar bijgewerkte risicoanalyse % 77 65 69 64 58
Aantal Risiconiveau 1-situaties aan het
einde van het jaar Aantal 56 46 94 217 11
Percentage Risiconiveau 1-situaties
opgelost binnen een jaar % 100 100 100 100 100

Opgeloste Risiconiveau 1-situaties Aantal 48 98 232 23 111
Sites met vereiste Process Safety
Management-procedures in lijn met hun
niveau % 79 90 84 – –
Incidenten met een middelmatig ernst-
graad Aantal 281 259 215 – –

Incidenten met een hoge ernstgraad Aantal 0 1 1 – –

Niveau procesveiligheidsincidenten % 0,9 0,7 0,6 0,4 –
Incidenten met een middelmatige ernst-
graad met gevolgen voor het milieu Aantal 59 40 46 55 –
Incidenten met een middelmatige ernst-
graad met gevolgen voor het milieu, waarbij
de limieten van de exploitatievergunning
zijn overschreden Aantal 27 26 26 – –
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Solvay Way, de duurzaamheidsbenadering van de Groep, vormt de
basis voor al zijn activiteiten en zorgt ervoor dat we steeds op een verant-
woorde manier werken. Een belangrijk onderdeel van Solvay Way is
Sustainable Portfolio Management (SPM). Deze methode stelt Solvay
in staat strategische beslissingen te nemen die de portefeuille sturen,
duurzaamheidsdoelstellingen aanmoedigen en duurzaamheid in de
besluitvorming integreert.

Solvay Way illustreert hoe sociale, maatschappelijke, ecologische en
economische factoren door de onderneming worden geïntegreerd
in het bestuur, de strategie, de besluitvorming en de operationele
praktijken, met als doel blijvende waarde te creëren.

Solvay Way omvat alle aspecten van de duurzame manier waarop
de Groep zaken doet. Het is van toepassing op elke levensfase van
een product, van ontwerp tot fabricage en gebruik van middelen, en
van producttoepassing tot afdanking daarvan. Ook de maatschap-
pelijke invloed van de manier waarop een product wordt gebruikt
en gemaakt wordt hierin geïntegreerd. Deze aanpak zorgt voor
duurzame waardecreatie voor alle belanghebbenden van de Groep.

Solvay Way is gebaseerd op een uitdagend kader, en een nauwge-
zette aanpak waarin de belangrijkste ISO 26000-richtlijnen zijn
geïntegreerd. Solvay heeft 23 afspraken gemaakt met zes belangheb-
benden (klanten, medewerkers, investeerders, leveranciers, gemeen-
schappen en de planeet) en heeft deze vertaald naar 48 bijbeho-
rende praktijken. De Solvay Way-afspraken sluiten aan bij de
belangen van alle betrokken partijen.

 De afspraken en de praktijk van Solvay Way

Om binnen de gehele onderneming verbeteringen door te voeren,
voert elke Global Business Unit, functie en productiesite en elk
onderzoekscentrum jaarlijks een zelfevaluatie uit op basis van het
Solvay Way-raamwerk. Elke medewerker, van leidinggevende tot
procesoperator, levert een bijdrage aan de duurzaamheidsbena-

dering van Solvay Way. De resultaten van de zelfevaluatie – de lessen
die geleerd zijn, de beste praktijken, de kwaliteiten en de verbeter-
punten – helpen de onderdelen om voor elke groep belangheb-
benden de voortgang in duurzaamheidsontwikkeling te meten en
verbeterplannen op te stellen.

De leidinggevenden van de Global Business Units en de functies zijn
verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van Solvay Way bij hun
bedrijfsonderdelen en functies. Solvay Way maakt daarbij gebruikt
van een netwerk van meer dan 200 'kampioenen' en 'correspon-
denten'. Het netwerk van 'kampioenen' opereert op het niveau van
de business units en functies en wordt lokaal ondersteund door
een team van 'correspondenten'. Zij spelen een belangrijke rol bij de
toepassing van Solvay Way, het uitwisselen van beste praktijken en
ervaringen en zij bevorderen de samenwerking waardoor processen
en praktijken voortdurend verbeterd worden.

Dit netwerk wordt gecoördineerd door en valt onder het toezicht
van de Sustainable Development-functie van Solvay, dat informatie
opstelt over de behoeftes van de belanghebbenden en rechtstreeks
rapporteert aan de CEO. De Sustainable Development-functie is ook
verantwoordelijk voor de implementatie van de bevindingen en
conclusies die voortvloeien uit de dialoog met zijn belanghebbenden.
De belangrijkste evaluatiegegevens worden elk jaar voorgelegd aan
het uitvoerend comité en de Raad van Bestuur.

 Duurzaamheid stimuleren

Elke medewerker van Solvay is verantwoordelijk voor het succes van
Solvay Way en iedereen wordt dan ook gevraagd om door middel
van gedrag of persoonlijke betrokkenheid de duurzaamheidsdoel-
stellingen van de Groep ter harte te nemen. In 2017 heeft 44%
van de medewerkers van Solvay die werkzaam zijn in de fabrieken
of onderzoekscentra deelgenomen aan acties op het gebied van
Health, Safety & Environment (HSE), maatschappelijke projecten of
activiteiten voor de lokale gemeenschap. Deze sterke betrokkenheid
laat zien dat medewerkers geïnteresseerd zijn in de duurzaamheids-
aanpak van Solvay.

44%
van de medewerkers is betrokken

18%
van verbeteringen in MVO-praktijken

100%
van sites, GBU's en functies

Solvay Way maakt het voor elke Groepsentiteit mogelijk om de MVO-
praktijken te beoordelen en te verbeteren aan de hand van een
scoresysteem met vier prestatieniveaus. Elke entiteit moet zichzelf
een score geven van 0 tot 4, afhankelijk van de mate waarin de Solvay

Way-activiteiten zijn ingevoerd. Entiteiten met een score lager dan 1
moeten een actieplan opstellen en implementeren om binnen een
jaar ten minste op 1 uit te komen.

DUURZAAMHEIDSBEHEER2.

Benadering en beheer van Solvay Way2.1.

Solvay Way, om onze manier van zakendoen
voortdurend te verbeteren

Verantwoording door middel van zelfevaluatie

Resultaten Solvay Way 2017
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In 2017 hebben alle GBU's en functies een zelfevaluatie uitgevoerd,
waarbij 133 industriële sites, 8 onderzoekscentra, en 11 grote
administratieve sites betrokken waren. Onderstaande Solvay Way-
grafiek geeft de resultaten weer van deze zelfevaluatie.

Jaarlijks controleert een team van Internal Audits het zelfevaluatie-
proces (11 sites in 2017). De bevindingen uit deze zelfevaluatie
worden aangevuld met de resultaten uit interne audits en onafhan-
kelijke controlestandaarden.

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren - een proces van continue verbetering, gebaseerd op vier
niveaus
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Het Solvay Way Groepsprofiel is vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de zelfevaluaties van sites, GBU's en functies van Solvay ten
aanzien van 48 activiteiten. Om vergelijking tussen 2016 en 2017 mogelijk te maken, is het Solvay Way-profiel 2016 aangepast voor de belanghebbenden
Medewerkers, Planeet en Leveranciers (4 nieuwe maatregelen op 0 gezet, 3 maatregelen verwijderd). Composite Materials en Technology Solutions zijn in het
Solvay Way Groepsprofiel 2017 geïntegreerd. Acetow en Emerging Biochemicals zijn verwijderd. Performance Polyamides is in het Solvay Way Groepsprofiel 2017
opgenomen.

Solvay's Solutions laat meer groei zien dan Challenges, een stijging van 3% tegenover een daling
van 2%.

In 2017 heeft Solvay een overeenkomst gesloten met personeelsvertegenwoordigers over
minimale sociale voorzieningen die wereldwijd voor de gehele Groep van toepassing zijn.

Solvay en de Ellen MacArthur Foundation hebben een driejarige samenwerkingsovereenkomst
gesloten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Solvay Way Groepsprofiel 2017

Correlatie tussen de SPM-analyse en de omzetgroei

Solvay Cares

Solvay wordt voor de chemiesector Global Partner van de Ellen MacArthur Foundation.

Solvay terug in de Dow Jones Sustainability Index

Aris Prepoudis
CEO, RobecoSAM

 Ik feliciteer Solvay van harte met het feit dat ze zijn opgenomen in het Sustaina-
bility Yearbook 2018. De bedrijven die in dit jaarboek worden opgenomen behoren
in hun sector tot de duurzaamste bedrijven ter wereld en dragen er met hun ESG-
score aan bij dat we de Sustainable Development Goals van de VN voor 2030
halen.
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Solvay heeft Mondi uitgeroepen tot beste leverancier wat betreft maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO). De prijs is gebaseerd op de score van EcoVadis in 2017, een bedrijf dat
toezicht houdt op de duurzaamheid in wereldwijde bevoorradingsketens.

70% van de industriële sites hebben een werkgroep die bepaalt welke kwesties voor de regio
van belang zijn en welke relevante maatschappelijke acties de site zal ondernemen.

Het Sustainable Portfolio Management (SPM) van Solvay richt zich op
duurzame bedrijfsoplossingen. De SPM-methodologie is ontwikkeld
om de bedrijfsprestaties van Solvay te verbeteren en een betere
groei te genereren door besluitvormers te informeren over de
manier waarop de producten van Solvay kunnen bedragen aan
duurzaamheid. Daarbij worden twee factoren in overweging
genomen:

Aan de hand van SPM kunnen besluitvormers duurzaamheidsrisico's
en -kansen vaststellen binnen de gehele waardeketen (van wieg tot
graf) evenals actieplannen en innovaties ontwikkelen, waarbij econo-
mische, maatschappelijke en milieutechnische waarden zorgvuldig
worden afgewogen. SPM-analyses worden elk jaar volledig herzien
om de meest recente signalen vanuit de markt te kunnen plaatsen in
een dynamisch perspectief.

Sinds 2009
maken we gebruik van SPM

88%
van de portefeuille geanaly-

seerd

1.700+
product-applicatie-

combinaties beoordeeld

600+
betrokken specialisten

49%
van de omzet bij Solutions*

* Toepassingsgebied: in lijn met financiële verslaggeving

De Sustainable Development-functie beheert de SPM-methode, die
in nauwe samenwerking met de business units en andere functies
bij de belangrijkste processen wordt toegepast: Strategie, Onderzoek
& Innovatie, Industriele Functie, Marketing & Verkoop en Fusies &
Overnames. De SPM-methode is onderdeel van het Solvay Way-
raamwerk en helpt vaststellen in hoeverre GBU's en functies
duurzaamheid hebben geïntegreerd 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:

Solvay beloont bijzondere duurzaamheidsprestaties van Mondi

In gesprek met lokale gemeenschappen

Sustainable Portfolio Management2.2.

1. de ecologische voetafdruk van hun productie, en de daarmee
verband houdende risico's en marktkansen,

2. hoe de toepassing daarvan vanuit het marktperspectief tot
voordelen of uitdagingen kan leiden, gebaseerd op een kwalita-
tieve beoordeling.

Duurzaamheid geïntegreerd in de beheerpro-
cessen

Het SPM-profiel is een integraal onderdeel van het strategisch
overleg tussen de GBU's en het uitvoerend comité.

Fusie & Acquisitie-projecten wordt ook geëvalueerd aan de hand
van SPM, om te beoordelen of de investering haalbaar is in het
licht van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Investeringsbeslissingen (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.

Alle Onderzoek & Innovatieprojecten worden geëvalueerd aan de
hand van SPM.

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
portefeuillebeheer

Het Portfolio Sustainability Assessment-initiatief van de World
Business Council of Sustainable Development stelt een hoge norm
en verschaft de industrie een gemeenschappelijk kader voor de
implementatie van duurzaam portefeuillebeheer. Daarbij wordt
een specifieke methode voor de chemische industrie gehanteerd.
De SPM-methodologie sluit goed aan op het WBCSD-raamwerk.
Door kleine verbeteringen in de SPM-methodologie in 2018 zal
deze aansluiting nog verder verbeteren. Benchmarking en het
uitwisselen van de beste praktijken met sectorgenoten verbeteren
de SPM-methode en zorgen voor betere besluitvorming.

De Natural Capital Protocol is onderdeel van de SPM-leidraad,
vanwege de robuuste en pragmatische aanpak voor de beoor-
deling van de portefeuille op duurzaamheid.
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Om vast te kunnen stellen welke informatie investeerders, kredietver-
strekkers en verzekeraars nodig hebben om risico's en marktkansen
op het gebied van klimaat juist te beoordelen, heeft de Financial
Stability Board een door de industrie geleide taskforce ingesteld: de
Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Deze taskforce structureert haar aanbevelingen rond vier thema's
waarin de belangrijkste aspecten van een bedrijfsorganisatie tot
uitdrukking komen: bestuur, strategie, risicobeheer, en maatstaven
en doelstellingen.

Solvay heeft zich aangesloten bij een Corporate Action Group als
onderdeel van het SDG Action Platform, om invloed uit te kunnen
oefenen op een bredere groep belanghebbenden die een belang-
rijke rol zal spelen bij het vormgeven van de rapportage over SDG.

Dit Action Platform is een tweejarig initiatief onder leiding van de
Global Compact van de VN (UNGC) en GRI. Het Action Platform wil
de rapportage door bedrijven over de duurzaamheidsdoelstellingen
bevorderen. Met behulp van de GRI Standards en de tien uitgangs-
punten van de Global Compact van de VN kunnen bedrijven de
SDG-rapportage integreren in hun bestaande processen, waardoor
realisatie van de SDG's mogelijk wordt.

GRONDSLAGEN VAN VERSLAGGEVING3.

Task Force on Climate-related Financial Disclo-
sures (TCFD)

Bestuur
Het Handvest inzake Deugdelijk Bestuur beschrijft hoe de Raad
van Bestuur omgaat met duurzaamheidsaspecten. Dit handvest
is beschikbaar op de website van Solvay. Het Bestuur besteedt
ten minste één vergadering per jaar aan een update over de
wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid,
waaronder de risico's van klimaatveranderingen en de markt-
kansen die dat biedt.

Op niveau van het uitvoerend comité is een verantwoordelijke
aangewezen voor klimaatrisico's. Hij moet ervoor zorgen dat
klimaataspecten worden meegenomen in de strategie en
bedrijfsvoering van de Groep.

Strategie
Veronderstellingen voor de lange termijn worden opgenomen in
de beschrijving van megatrends. Zie met name de beschrijving
van de megatrend 'Grondstoffenschaarste en vraag naar
duurzaamheid'. Veronderstellingen voor de middellange termijn
(de komende vijf jaar) zijn opgenomen in de beschrijving van de
belangrijkste markten. Veronderstellingen voor de korte termijn
(één jaar) staan in de vooruitzichten.

Klimaatgerelateerde fysieke risico's en klimaattransitierisico's
staan beschreven in het onderdeel 'Risicobeheer'.

De Sustainable Portfolio Management (SPM)-methodologie wordt
gebruikt om de duurzaamheidsrisico's en -kansen te beoordelen
voor elke product-applicatiecombinatie, waarbij de nadruk ligt op
de lange termijn. Bij de monetisatie van de milieu-invloed van
CO2-uitstoot, wordt een prijs gehanteerd van € 75 per ton. Dit is
in lijn met de veronderstellingen in de 2 °C-scenario's. Daardoor
krijgen we een goed inzicht in de klimaatbestendigheid van het
merendeel van onze producten en oplossingen. We moeten deze
inzichten echter wel extrapoleren naar een strategisch bedrijfs-
niveau. In de komende twee jaar willen we ons werk op dat gebied
afronden, door beperkende maatregelen te treffen met behulp
van innovaties, kapitaalinvesteringen en portefeuilleaanpas-
singen. De vooruitgang die we boeken zal op een kwalitatieve
manier bekendgemaakt worden.

In de presentatie van de belangrijkste risico's van de Groep wordt
geen onderscheid gemaakt tussen korte, middellange en lange
termijn. De kwantificering van de verschillende invloeden wordt
niet openbaar gemaakt.

Risicobeheer
Het risicobeheerproces, de belangrijkste risico's en de methode
om deze te rangschikken worden beschreven in het onderdeel
'Risicobeheer'.

De analyse van de duurzaamheidsrisico's en -kansen gebeurt via
de SPM-methodologie, voor elk product en voor elke toepassing
of markt, inclusief het klimaattransitierisico.

Broeikasgasemissie heeft op basis van de materialiteitsanalyse
van de Groep prioriteit gekregen. Van de 'klimaatgerelateerde
fysieke risico's' en de 'klimaattransitierisico's' is vastgesteld dat
deze tot de belangrijkste risico's van de Groep behoren. De
overeenstemming tussen de belangrijkste risico's en de meest
materiële kwesties is onderdeel van de materialiteitsanalyse.

SPM is een verplichte eis voor de belangrijkste groepsprocessen
en met name bij de beoordeling van kapitaaluitgaven, onderzoek
& innovatieprojecten en acquisities en desinvesteringen.

Indicatoren en doelstellingen
Strategische doelstellingen die bijdragen aan duurzame waarde-
creatie staan beschreven in onze scorecard.

Broeikasgasemissie, energieverbruik, en SPM-indicatoren en
-doelstellingen worden gerapporteerd in het onderdeel extra-
financiële jaarrekening.

De broeikasgasemissie voor de toepassingsgebieden 1 en 2
wordt volledig gerapporteerd. De rapportage over de toepas-
singsgebieden van de emissie is in lijn met de financiële verslag-
geving.

De toepassingsgebied 3-emissies met betrekking tot eindpro-
ducten worden gepubliceerd. De toepassingsgebied 3-emissies
met betrekking tot de verwerking, het gebruik en de verwijdering
van verkochte producten worden kwalitatief beoordeeld. Het
eventuele effect is vastgesteld maar niet volledig gekwantificeerd
en wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit verhindert ons niet
om samen met onze klanten op zoek te gaan naar verantwoorde
manieren om de emissie zo gering mogelijk te maken.

Rapportage over duurzaamheidsdoelstellingen
(SDG)
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Global Reporting Initiative (GRI): de GRI Standards zijn het
belangrijkste referentiekader voor de duurzaamheidsrapportage van
Solvay.

Global Compact van de Verenigde Naties: de verstrekte infor-
matie dient als voortgangsrapportage over de implementatie van de
tien uitgangspunten van de Global Compact.

International Integrated Reporting Council (IIRC): Solvay houdt
zich aan de uitgangspunten en de inhoudelijke elementen van
geïntegreerde rapportage, zoals beschreven in het 'Interna-
tionalFramework', gepubliceerd door het IIRC.

2014/95/EU: Solvay maakt gebruik van de GRI Standards om te
voldoen aan Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en
van de Europese Raad van 22 oktober 2014, wijziging op Richtlijn
2013/34/EU inzake Openbaarmaking van niet-financiële informatie
en informatie over diversiteit. Deze Richtlijn is in september 2017
opgenomen in de Belgische wetgeving.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB): Solvay
stemt de materialiteitsanalyse af met de aanpak van de SASB ter
voorbereiding op de Materiality Map™ van de SASB. Zie het
onderdeel Materialiteitsanalyse in dit rapport voor meer informatie.

Duurzaamheidsdoelstellingen VN (SDG): Solvay heeft de
duurzaamheidsdoelstellingen geïntegreerd in de materialiteits-
analyse als de officiële agenda voor de belanghebbendengroep
'Planeet' (overheden en ngo's). Solvay werkt samen met andere
chemiebedrijven, onder leiding van de World Business Council for
Sustainable Development (WBCDS) om die duurzaamheidsdoelstel-
lingen te identificeren waar de chemiesector de meeste invloed op
heeft. De voor Solvay relevante duurzaamheidsdoelstellingen beves-
tigen de prioriteiten die de Groep door middel van de materialiteits-
analyse al had gesteld. Solvay heeft zich ook aangesloten bij de het
Action Platform 'Reporting on the SDGs' van het GRI en de Global
Compact van de Verenigde Naties om relevante impactindicatoren
vast te stellen.

De broeikasgasemissie wordt gerapporteerd conform de meest
gangbare standaarden voor duurzaamheidsrapportage (GRI-richt-
lijnen en GHG-protocol). Omdat Solvay een chemisch bedrijf is, is
besloten om de 'Guidance for Accounting & Reporting Corporate
GHG Emissions in the Chemical Sector Value Chain', gepubliceerd
door de World Business Council for Sustainable Development, toe te
passen. Dit wordt gezien als de beste richtlijn voor verantwoording
van en rapportage over broeikasgassen. De uitstoot van andere
stoffen wordt mutatis mutandis ook volgens deze richtlijnen gerap-
porteerd.

Om het duurzaamheidsbeleid van Solvay zo goed mogelijk weer te
geven, is besloten om een marktconforme methode te hanteren
voor de berekening van de CO2-uitstoot in verband met ingekochte

elektriciteit. Om volledig te kunnen voldoen aan de eisen die worden
gesteld door GRI, worden de volgende criteria (afnemend naar
prioriteit) toegepast voor de selectie van de CO2-emissiefactor voor
elk elektriciteitscontract:

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

Jaarlijks worden milieugegevens verzameld bij alle industriële sites
van Solvay (productiesites en O&I-centra) en, in geval van sites met
verschillende activiteiten, voor elke activiteit afzonderlijk. Het gaat
hierbij om gegevens over emissie van stoffen in de lucht of het water,
afvalproductie en een reeks parameters voor water en algemeen
leefmilieubeheer.

Na een diepgaand validatieproces worden deze gegevens op
Groepsniveau geconsolideerd, conform de financiële verslaggeving.
De geconsolideerde gegevens worden vervolgens gecontroleerd
door een externe accountant.

Belangrijkste referentiekaders voor een derge-
lijke geïntegreerde rapportage:

Rapporteringspraktijken3.1.
Rapportagebeginselen broeikasgasemissie

Energiecertificaten – emissiefactoren als gevolg van specifieke
instrumenten zoals certificaten voor groene energie;

Op contractbasis – de emissiefactor verkregen uit contracten
voor specifieke bronnen waarvoor er geen emissie is van speci-
fieke attributen;

Emissie door leverancier/nutsbedrijf – de emissiefactor die
wordt gerapporteerd als gevolg van de branchemix van de
leverancier;

Residuele mix – de emissiefactor die wordt berekend op basis
van niet-toewijsbare productie en die de mix weergeeft na aftrek
van gecertificeerde producten;

Op locatie gebaseerd – als geen van bovenstaande factoren
beschikbaar is, de nationale emissiefactor gepubliceerd door de
nationale overheden, de International Energy Agency. Op basis
van een aanbeveling van het World Resources Institute (WRI)
worden voor de VS de eGRID-emissiefactoren (Emissions &
Generation Resource Integrated Database) gepubliceerd door het
Amerikaanse Environmental Protection Agency, gebruikt in plaats
van de emissiefactor van de betreffende staat.

Rapportagebeginselen energie

brandstoffen tegen hun onderste verbrandingswaarde

ingekochte stoom, dat rekening houdt met de referentiewaarde
voor ketelrendement met betrekking tot brandstof gebruikt voor
zijn opwekking (bijv. 90% rendement van de onderste verbran-
dingswaarde voor aardgas)

ingekochte elektriciteit met een gemiddelde efficiëntie van 39,5%
voor alle soorten energieopwekking, met uitzondering van
kernenergie (33%), op basis van de onderste verbrandingswaarde
(bron: International Energy Agency, IEA).

Rapportagebeginselen milieu
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Voor 2017 zijn de gegevens voor alle Performance Polyamides-sites
geabstraheerd (d.w.z. financieel gedeconsolideerd), met uitzondering
van de Paulinia-site in Brazilië, dat geen deel uitmaakt van de
overeenkomst met BSAF.

De gegevens van de sites van de vroegere Cytec-activiteiten
('Technology Solutions' en 'Composite Materials'), die eind 2015 zijn
overgenomen, zijn met ingang van dit jaar geïntegreerd.

Opgemerkt moet worden dat de doelstellingen voor het milieuplan
van de Groep voor 2020 (en tussentijds voor 2017) zijn samengesteld
aan de hand van de in 2015 beschikbare informatie. De desinves-
teringen van de GBU's Acetow en Emerging Biochemicals zijn hierin
geïntegreerd, maar dit geldt niet voor de recent aangekondigde
desinvestering van GBU Performance Polyamides.

De veiligheidsprestaties worden gemeten bij alle entiteiten die onder
de operationele controle van Solvay vallen, d.w.z. de sites waar het
beleid en de procedures van Solvay van toepassing zijn. Ongelukken
worden gerapporteerd in een centrale database en geclassificeerd
naar werkverlet en de ernst van het letsel.

De frequentie wordt maandelijks berekend op GBU- en Groeps-
niveau. Prestaties en het soort ongeluk worden op kwartaalbasis
geanalyseerd. De rapportage wordt verstrekt aan het uitvoerend
comité en aan de GBU's.

Medical Treatment Accident Rate (MTAR), Lost Time accident Rate
(LTAR) en procesveiligheidsincidenten worden berekend op basis van
miljoenen gewerkte uren. De rapportagerichtlijnen van de Groep

voor de berekening van het gewerkte aantal uren (medewerkers,
aannemers en tijdelijke krachten) worden momenteel herzien om
vanaf 2018 voor alle Groepsentiteiten een betere samenhang in de
gebruikte methodes te realiseren.

Het aantal medewerkers wordt bepaald vanuit twee toepassingsge-
bieden:

Stagiaires, trainees en studenten worden niet in dit getal meege-
nomen. Het aantal medewerkers heeft betrekking op medewerkers
die een contract hebben met Solvay en als actief worden aangemerkt
omdat zij onderdeel uitmaken van het organisatieschema. FTE (Full
Time Equivalent) is het aantal actieve medewerkers x bezettings-
graad.

Solvay stelt zijn 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).

5
Onderwerpen met prioriteit

8
Uiterst belangrijke onderwerpen

12
Gemiddeld belangrijke onderwerpen

Categorie Gemiddelde materialiteit Hoge materialiteit

Bedrijfsmodel en innovatie Milieu, maatschappelijk invloed op activa en activiteiten
Product-stewardship

Duurzame bedrijfsoplossingen

Leefmilieu Invloed biodiversiteit

Uitstoot van broeikasgassen
Luchtkwaliteit
Energiebeheer
Water- en afvalwaterbeheer
Beheer van afval en gevaarlijke stoffen

Menselijk kapitaal Vergoeding en uitkeringen
Werving, ontwikkeling en retentie

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers
Diversiteit en inclusie

Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers

Maatschappelijk kapitaal
Gegevensbeveiliging en privacy van de klant
Eerlijke informatieverschaffing en etikettering
Eerlijke marketing en reclame

Welzijn van klanten
Maatschappelijke projecten

Leiderschap en bestuur

Systematisch risicobeheer
Regelgeving en politieke invloed
Herkomst grondstoffen
Beheer van de bevoorradingsketen

Proces ongevallen en procesveiligheid
Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

Prioriteiten

Rapportagebeginselen veiligheid

Maatschappelijke rapportagebeginselen

Tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten van Solvay behoren alleen
de voortgezette bedrijfsactiviteiten zoals weergegeven in de finan-
ciële verslaggeving.

In het totaal aantal medewerkers van Solvay worden ook de beëin-
digde bedrijfsactiviteiten meegenomen.

Materialiteitsanalyse3.2.

Materialiteitsanalyse
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De Sustainable Development-functie van Solvay coördineert de analyse met een intern netwerk van 'Sovay way kampioenen' in de business units
en functies. Experts van elke functie hebben de analyse van elk aspect beoordeeld, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan de samenhang
met de risicoanalyse van de Groep.

'Diversiteit en inclusie' is in 2017 verschoven van gemiddeld
belangrijk naar uiterst belangrijk, vanwege het grotere belang dat
eraan gehecht wordt door verschillende belanghebbenden en de
resultaten van de materialiteitsanalyse bij de GBU's.

Net als in voorgaande jaren is de terminologie van de belangrijke
thema's gelijk gehouden 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. Dit is het geval voor de volgende onderwerpen
met hoge materialiteit:

Materialiteitsanalyseproces

Materialiteitsanalyseproces

Updates 2017 In 'Maatschappelijke projecten' is 'Relatie met de gemeen-
schappen' meegenomen uit de SASB Materiality Map™ over 2017;

In 'Engagement en welzijn van de medewerkers' is 'Arbeidsverhou-
dingen' en 'Eerlijke praktijken op het werk' uit de SASB Materiality
Map™ meegenomen alsmede het welzijn van medewerkers;

Bij 'Duurzame bedrijfsoplossingen' is 'Levensduur van producten
en diensten' uit de 2017 SASB Materiality Map™ meegenomen;

Bij 'Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk' zijn
'Bedrijfsethiek', 'Concurrerend gedrag' en 'Mensenrechten' uit de
2017 SASB Materiality Map™ meegenomen.

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING

122
SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2017



De belangrijkste verandering in terminologie vergeleken met vorig
jaar is dat onder 'Ongevallen- en veiligheidsbeheer' nu aspecten
worden gecombineerd die voorheen onder 'Procesveiligheid,
paraatheid & reactievermogen bij noodgevallen' en 'Milieuongevallen
en sanering' gerangschikt stonden.

Zoals beschreven in het betreffende onderdeel van dit rapport, is de
risicoanalyse van de Groep een specifiek proces dat wordt gebruikt
als input voor de materialiteitsanalyse.

Twee belangrijke risico's, 'Beveiliging' en 'Cyber risk' zijn verbonden
aan onderwerpen van gemiddeld belang (Systematisch risicobeheer,
Gegevensbeveiliging) omdat de invloed daarvan op de dagelijkse
activiteiten beperkt is. De overige risico's zijn verbonden met onder-
werpen van groot belang.

Rekening houdend met de strategie van de Groep, opkomende
maatschappelijke en zakelijke kwesties en de uitkomsten van onze
materialiteitsanalyse, stellen we per groep belanghebbenden het
niveau van betrokkenheid vast. Dit kan variëren van proactieve
betrokkenheid tot het op verzoek verstrekken van informatie.

Klanten vormen de kern van de strategie van Solvay en het bedrijf
wordt steeds klantgerichter. De behoefte van de klant begrijpen is
van het grootste belang. Daarom organiseren we regelmatig bijeen-
komsten met belangrijke marktpartijen wereldwijd, zoals tijdens de
Technologiedagen. Specialisten in O&I en marketing- en bedrijfsdes-
kundigen vanuit alle relevantie bedrijfsonderdelen nemen deel aan
deze bijeenkomsten. Daarmee laten we onze klanten zien welke
toegevoegde waarde en mogelijkheden Solvay kan bieden als multi-
gespecialiseerd bedrijf dat de gehele waardeketen bespeelt. Deze
aanpak stelt ons in staat innovatieve en concurrerende oplossingen
te ontwikkelen, die precies aansluiten bij de huidige en toekomstige
eisen van de eindgebruiker.

In de afgelopen vijf jaar heeft Solvay 25 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 2 500 vertegenwoor-
digers van klanten, resulterend in tastbare groeimogelijkheden voor
de Groep (bijvoorbeeld door gezamenlijke ontwikkelingsovereen-
komsten).

De betrokkenheid van de medewerkers wordt bevorderd door regel-
matig overleg tussen het management van de Groep en de
medewerkers. Zo vindt er op het gebied van arbeidsverhoudingen
overleg plaats met personeelsvertegenwoordigers op vier niveaus:
sites, landen, Europa en Groep.

Zie de paragraaf 'Arbeidsverhoudingen' in dit rapport voor meer
informatie over de belangrijkste onderwerpen die in 2017 zijn
besproken.

Solvay heeft constructief overleg met overheden over onderwerpen
die van wezenlijk belang zijn voor Solvay, bijvoorbeeld met verschil-
lende 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.

19
Roadshows

Solvay gaat de dialoog aan met investeerders over de strategie en de
prestaties gemeten aan de hand van zowel financiële als extra-finan-
ciële indicatoren en vult vragenlijsten in van wereldwijde en Europese
extra-financiële ratingbureaus. Deze persoonlijke ontmoetingen zijn
een goede gelegenheid om uitleg te geven over beleid, procedures
en praktijk en hoe duurzaamheidsoverwegingen daarin worden
meegenomen.

Het geïntegreerde jaarverslag 2016 is ingediend bij de GRI Review
Service. De reactie die we daarop hebben ontvangen, is gebruikt om
de inhoud en de presentatie van het rapport te verbeteren.

De betrokkenheid bij leveranciers is iets dat op GBU-niveau plaats-
vindt.

De betrokkenheid bij lokale gemeenschappen vindt plaats op site-
niveau. Elke site heeft een lokale invloed. Die invloed kan positief
zijn (werkgelegenheid of mogelijkheid tot stages) of negatief (overlast
door producttransport). Daarom is het ontwikkelen en in stand
houden van de relatie met de lokale belanghebbenden onderdeel
van Solvay Way. Het is belangrijk om vertrouwen op te bouwen bij de
gemeenschappen waar de sites actief zijn.

Overeenstemming tussen de materialiteits-
analyse en de risicoanalyse van de Groep

Overleg met stakeholders3.3.

Klanten

Medewerkers

Planeet – via overheden en ngo's

Investeerders

Leveranciers

Lokale gemeenschappen
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In dit onderdeel wordt ingegaan op de invloed die milieu- en maatschappelijke factoren hebben op innovatie- en bedrijfsmodellen. Er wordt
gekeken naar de manier waarop milieu- en maatschappelijke factoren geïntegreerd worden in de waardecreatieprocessen van de Groep. Het
gaat daarbij om onder andere grondstoffenefficiëntie en andere innovaties in het productieproces, productinnovaties en methodes om op een
efficiënte en verantwoorde manier producten te ontwerpen, gebruiken en af te stoten.

Een duurzame oplossing, zoals gedefinieerd door de Sustainable
Portfolio Management-methode (SPM), is een product dat bij een
bepaalde toepassing zorgt voor een hogere duurzame waarde. Het
product moet niet alleen in de productiefase geringere invloed
hebben op het milieu, maar in de hele waardeketen een betere
maatschappelijke en milieutechnische bijdrage leveren.

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 er per € 2 aan opbrengsten,
€ 1 opbrengst gegenereerd worden door duurzame oplossingen.

2018 middellange termijn

40%
van de omzet van de Groep afkomstig van duurzame oplos-
singen

2025

50%
van de omzet van de Groep afkomstig van duurzame oplos-
singen

Baseline 2014

Opsplitsing van omzet per SPM-heatmapcategorie

% van omzet 2017 2016 2015
Oplossingen 49 43 33
Neutraal 31 33 39
Uitdagingen 8 8 16
Niet beoordeeld 12 16 12

Oplossingen: Om als deel van een ‘oplossing’ beschouwd te worden, moeten producten een direct, significant en meetbaar voordeel (maatschappelijk 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.
Neutraal: Geen invloed op duurzaamheid, positief dan wel negatief, vastgesteld
Uitdagingen: Er is een duurzaamheidsprobleem vastgesteld of de ecologische voetafdruk is te groot

Solvay Local Advisory Board (LAB): interactie met de gemeenschap in Spinetta
Solvay LAB is een programma dat luistert naar en in gesprek gaat met de lokale gemeenschap in Spinetta Marengo in de provisie Allessandia
(Italië), waar Solvay een chemische fabriek heeft. Er vinden regelmatig ontmoetingen plaats tussen een lokale bewonersgroep en de fabrieks-
managers van Solvay, onder leiding van een professional. Het LAB komt elke drie maanden bijeen om zorgpunten en veiligheids- en milieu-
kwesties te bespreken. De site heeft zo de unieke gelegenheid om uit eerste hand te leren welke behoeftes en zorgen er spelen binnen de
lokale gemeenschap. Anderzijds staat de gemeenschap rechtstreeks in contact met het personeel van de site. Ze kunnen bespreekpunten
inbrengen, vragen stellen en direct bij de juiste persoon informatie vragen.

BEDRIJFSMODEL EN INNOVATIE4.

Duurzame bedrijfsoplossingen4.1.

Indicatoren en doelstellingen

 PRIORITEITEN VOOR SOLVAY
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Tegen het eind van 2017 kon 49% van de omzet afkomstig van
de productie-applicatiecombinaties in de portefeuille als 'Solutions'
worden gekwalificeerd, een aanzienlijke verbetering vergeleken met
het voorgaande jaar. Deze verbetering kan als volgt worden verdeeld:

We willen onmiddellijk erkennen dat de belangrijkste vooruitgang
die is geboekt om ten minste 50% van de omzet uit 'Solutions" te
genereren, toe te schrijven is aan portefeuilleveranderingen bij
Solvay, aangezien de bestaande portefeuille een lichte afkalving laat
zien. Hieruit blijkt dat het nog steeds moeilijk is om die 50%-
doelstelling te realiseren door andere groeifactoren (autonome
groei, O&I, kapitaalinvesteringen enz.).

De systematische portefeuilleanalyse conform SPM sluit aan bij de
financiële perimeter van de Groep. Veranderingen in het toepas-
singsgebied gedurende het jaar, zoals opgenomen in de financiële
verslaggeving, komen tot uitdrukking in het toepassingsgebied voor
SPM. De portefeuilleanalyse over 2017 is gebaseerd op de omzet
over 2016.

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 hetzelfde product, dezelfde toepassing
en dezelfde SPM-score in de afgelopen drie jaar, en die 44% van
de omzet van de Groep vertegenwoordigt, waarvan twee derde
afkomstig van volumegroei).

200 PAC*:
herzien in 2017

96%
Overeenstemmingsniveau

* Product-applicatiecombinatie

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 2017 heeft ADL elke product-applicatiecombinatie
(PAC) in de database gescreend en 150 PAC's geselecteerd voor
nader onderzoek. 75 met hogere waarde voor Solvay op basis van
verschillende criteria, en 75 op willekeurige 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 2017
had ADL 200 PAC's beoordeeld.

Uit overleg met Arthur D. Little blijkt dat we voor 192 van de 200
PAC's tot dezelfde conclusie komen, een overeenstemmingsniveau
van 96%. Voor twee PAC's (1%) kwam Arthur D. Little tot een betere
conclusie dan Solvay, wat een omzet vertegenwoordigt van €
56 miljoen. Voor zes PAC's (3%) kwam Arthur D. Little tot een
negatievere conclusie dan Solvay. Door de analyse toe te passen
op vergelijkbare PAC's kwam de omzet uit op € 190 miljoen. Een
nadere materialiteitsanalyse op basis van marktsignalen loopt nog;
het resultaat daarvan zal worden bekeken door een externe partij.
Ondertussen blijft de conclusie van Solvay gehandhaafd.

7 procentpunt door veranderde reikwijdte (afronding SPM-analyse
Technology Solutions, desinvestering Polyamides en Interme-
diates);

-1 procentpunt door afkalving van de bestaande portefeuille bij
Solutions.

Correlatie tussen SPM-analyse en de omzetgroei

Oplossingen: +3%

Uitdagingen: -2%

Externe validering
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Dit hoofdstuk gaat in op de invloed van de activiteiten van Solvay op het milieu als gevolg van het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen als
basis voor producten of de externe gevolgen daarvan voor het milieu zoals de uitstoot van schadelijke stoffen via onder andere lucht, (afval-)water
en afvalstoffen en broeikasgas.

Het Solvay Care Management System (SCMS) beslaat zeven Health,
Safety & Environment (HSE)-domeinen: veiligheid op het werk,
procesveiligheid, het milieu, industriële hygiëne, gezondheid op het
werk, product-stewardship en transport. In dit systeem worden de

vereisten van de ISO 14001-standaard (editie 2004), de OHSAS
18001-standaard (editie 2007) en de HSE-eisen van Solvay geïncor-
poreerd.

52
sites OHSAS 18001-gecertificeerd

76
sites ISO 14001-gecertificeerd

SCMS kent vier ontwikkelingsniveaus voor elke vereiste, van het
verplichte basisniveau tot operationele uitmuntendheid. Op niveau
1 is er sprake van naleving van de regelgeving. Het management-
systeem is ontworpen om sites te ondersteunen bij het verkrijgen
van externe certificering voor hun geïntegreerde managementsys-

temen en om GBU's te ondersteunen bij het verkrijgen van certi-
ficering voor hun multisite managementsystemen. Het besluit om
externe certificering aan te vragen vindt plaats per site, door het
lokale management. 2017 was het eerste jaar waarin standaard-
audits en SCMS-audits werden gecombineerd.

5,53 kg CO2eq. / € EBITDA
Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

12,3 Mt CO2 eq.
Totale uitstoot van broeikasgassen – toepassingsgebieden 1 & 2 (Kyotopro-

tocol)

De uitstoot van broeikasgassen, zoals die door Solvay gerapporteerd
wordt, past binnen het toepassingsgebied van het Kyoto-protocol en
omvat de volgende componenten of componentfamilies: CO2, N2O,
CH4, SF6, HFC's, PFC’s en NF3. Om de impact hiervan op klimaatver-
andering te bepalen, wordt de uitstoot van broeikasgassen omgezet

van ton naar CO2-equivalenten met behulp van GWP (de berekening
van het aardopwarmingsvermogen van elk gas in een periode van
100 jaar), zoals gepubliceerd door de Intergouvernementele
Werkgroep inzake Klimaatverandering in haar vijfde evaluatierapport.

LEEFMILIEU5.

Hoe Solvay-sites hun ecologische voetafdruk beheersen, in het kort
Elke industriële site is verschillend, maar de afspraken blijven hetzelfde:

1. vermindering van broeikasgasintensiteit

2. vermindering van de intensiteit van de uitstoot in de lucht en het water

3. controle op naleving van de regelgeving op alle sites

4. consistente groepsbrede beheersing van het risico op niet-naleving

5. vermindering van het aantal incidenten waarbij milieuregels niet worden nageleefd

6. effectievere follow-up van afval en watertoevoer.

Uitstoot van broeikasgassen5.1.

Definitie
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Deze indicator houdt rekening met:

 Reporting practices  Waarom is het belangrijk?

In november 2015 heeft Solvay een nieuwe langetermijndoelstelling
vastgelegd voor de uitstoot van broeikasgassen: de broeikasgasin-
tensiteit in 2025 met 40% verminderen vergeleken met 2014.
Daarnaast past Solvay met ingang van 1 januari 2016 een interne
prijs voor CO2-uitstoot van € 25 per ton toe, om zo de klimaatuitda-
gingen bij de investeringsbeslissingen 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.

In 2015 heeft Solvay afgesproken de broeikasgasintensiteit in 2025
met 40% te verminderen vergeleken met 2014. Ook heeft de Groep
een tussentijds doel voor 2018 vastgesteld: vermindering van de
broeikasgasintensiteit met 20% vergeleken met 2015. Sinds 2014
heeft de groep de broeikasgasintensiteit met 32% verminderd.

2018

-20%
broeikasgasintensiteit vergeleken met 2015

2025

-40%
broeikasgasintensiteit vergeleken met 2014

kg CO2 eq. / € EBITDA 2017 2016 2015
Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen 5,53 5,86 7,26

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

De broeikasgasintensiteit geeft de uitstoot per toepassingsgebieden
1 en 2 weer conform het Kyoto-protocol, zoals opgenomen in het
financiële toepassingsgebied, uitgedrukt in kg CO2-equivalent per €
EBITDA per jaar.

In 2017 is de broeikasgasintensiteit gedaald met 0,33 kg
CO2-equivalent per € EBITDA.

Uitstoot broeikasgassen (toepassingsgebied 1 & 2)

2017 2016 2015
Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1 en 2) Mt CO2 10,0 10,9 11,6
Uitstoot andere broeikasgassen conform Kyoto-protocol (toepassingsgebied 1) Mt CO2 eq. 2,3 2,4 2,6
Totale uitstoot van broeikasgassen conform Kyoto-protocol Mt CO2 eq. 12,3 13,4 14,2
Uitstoot andere broeikasgassen niet conform Kyoto-protocol (toepassingsgebied 1) Mt CO2 eq. 0,1 0,1 0,1

Toepassingsgebied: In lijn met de perimeter voor financiële verslaggeving, inclusief de productieactiviteiten van de bedrijven die momenteel geconsolideerd
zijn (geheel of gedeeltelijk) De uitstoot van broeikasgas van bedrijven in de financiële perimeter is 81% van de totale uitstoot van broeikasgas van alle bedrijven
in de operationele perimeter.

In 2017 was de uitstoot van broeikasgas 1,1 Mt CO2-equivalenten
lager dan in 2016. Dit was vooral toe te wijzen aan de veranderingen
in het toepassingsgebied van het verslag. De classificatie van de

rechtstreekse emissies voor elk broeikasgas dat vrijkomt bij de
industriële activiteiten van Solvay (Toepassingsgebied 1 van het
Kyoto-protocol);

voor CO2, de rapportage van de rechtstreekse emissies omvat
de emissies door het verbranden van alle fossiele brandstoffen
alsook de procesemissies (bv. thermische decompositie van
koolzuurhoudende producten en chemische reductie van
metaalerts). Voor hernieuwbare brandstoffen wordt alleen
rekening gehouden met dat deel van de uitstoot dat betrekking
heeft op teelt en voorbereiding.

–

indirecte CO2-uitstoot in verband met de stoom en elektriciteit die
ingekocht worden van derden en intern wordt verbruikt (Toepas-
singsgebied 2 van het Kyoto-protocol). Voor ingekochte elektriciteit
wordt de indirecte emissie berekend aan de hand van marktcon-
forme methodes. In 2017 zijn de elektriciteitscontracten geana-
lyseerd om voor elke site de meest passende CO2-emissiefactor
vast te stellen.

Managementaanpak

Indicatoren en doelstellingen
Broeikasgasintensiteit

 DOELSTELLINGEN VOOR SOLVAY

Uitstoot van broeikasgassen
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polyamide-activiteiten onder stopgezette bedrijfsactiviteiten heeft
geresulteerd in een daling met 0,9 Mt kg CO2-equivalent. De rest van
de daling (-0,2 Mt kg CO2 equivalent) wordt in de volgende hoofd-
stukken uitgelegd.

Directe uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1)

Mt CO2 eq. 2017 2016 2015
Methaan – CH4 0,90 0,81 0,85
Stikstofoxide – N2O 0,14 0,20 0,27
Zwavelhexafluoride – SF6 0,06 0,05 0,04
Fluorkoolwaterstof – HFCs 0,14 0,05 0,05
Perfluorkoolstoffen – PFCs 1,07 1,34 1,40
Nitrogen trifluoride – NF3 0,0 0,0 0,0
Totale uitstoot andere broeikasgassen conform Kyoto-protocol 2,31 2,45 2,73
Koolstofdioxide – CO2 7,92 8,43 8,76
Totale directe uitstoot 10,2 10,9 11,5

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

In 2017 was de directe CO2-uitstoot 0,51 Mt CO2-equivalenten lager
dan in 2016. Dit was vooral toe te wijzen aan de veranderingen in
het toepassingsgebied van het verslag. De classificatie onder stopge-
zette bedrijfsactiviteiten van de polyamide-activiteiten die aan BASF
worden verkocht, heeft geresulteerd in een daling van de directe
CO2-uitstoot met 0,57 Mt CO2-equivalent. De opname in het toepas-
singsgebied van het verslag van de recent van Cytec overgenomen
activiteiten en van nieuwe productiesites (zoals Jubail in Saoedi-
Arabië) zorgt voor een stijging van de directe CO2-uitstoot met 0,01
Mt CO2-equivalent. Verder is de overige variatie van +0,05 MT CO2
eq. toe te schrijven aan projecten om de uitstoot te verminderen en
aan veranderingen in de productie.

In 2017 was de directe, overige uitstoot van broeikasgas conform
het Kyoto-protocol 0,14 Mt CO2-equivalent lager dan in 2016. De
classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van de polyamide-
activiteiten die aan BASF worden verkocht heeft geresulteerd in een
daling van de directe, overige uitstoot van broeikasgas met 0,13 Mt
CO2-equivalent. De verschillen in CH4, PFCs, HFCs, SF6 en N2O
uitstoot in 2017 vergeleken met 2016 compenseerden elkaar in het
toepassingsgebied van het verslag.

Indirecte uitstoot van broeikasgassen – Bruto, op de markt gebaseerd (toepassingsgebied 2)

Mt CO2 2017 2016 2015
Elektriciteit, ingekocht voor consumptie 1,2 1,4 1,7
Stoom, ingekocht voor consumptie 0,9 1,1 1,1
Totaal 2,1 2,5 2,8

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving
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De implementatie van de marktconforme methode is in 2017
herzien aan de hand van de meest recente beste praktijken om
de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid daarvan te verbeteren. Een
gedetailleerde herziening van emissiefactoren voor ingekochte
elektriciteit voor alle sites wereldwijd heeft geresulteerd in wijziging
van verschillende emissiefactoren, met name in de Verenigde Staten.
Dit resulteerde in een daling van 0,1 Mt CO2 van de indirecte

CO2-uitstoot verbonden aan ingekochte elektriciteit. De rest van de
daling kan worden toegewezen aan de deconsolidatie van
polyamide-activiteiten (-0,1 Mt CO2).

De daling van 0,2 Mt van de indirecte CO2-uitstoot in verband met
ingekochte stoom is toe te schrijven aan de deconsolidatie van
polyamide-activiteiten (-0,1 Mt CO2) en de gedeeltelijk interne stoom-
productie (-0,1 Mt CO2) in Baton Rouge (VS) en Rosignano (Italië).

Indirecte uitstoot van broeikasgassen – Bruto, op locatie gebaseerd (toepassingsgebied 2)

Mt CO2 2017 2016 2015
Elektriciteit, ingekocht voor consumptie 1,2 1,2 1,8
Stoom, ingekocht voor consumptie 0,9 1,1 1,1
Totaal 2,1 2,3 3,0

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Overige indirecte uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 3)

Mt CO2 2017 2016 2015
Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten 0,7 0,8 0,8
Investeringen 1,7 0,8 2,5
Aangekochte goederen en diensten 6,6 7,2 7,6

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

De lichte daling in 'Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten'
heeft te maken met de lagere hoeveelheid ingekochte energie als
gevolg van de classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van
polyamide-activiteiten.

'Investeringen' bestaat uit de uitstoot per toepassingsgebieden 1 en
2 van Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 1,6 Mt CO2 eq. voor polyamide-
activiteiten en 0,1 voor de activiteiten van Acetow.

Kerncijfers 2017
Het SOLWATT© energie- en CO2-besparingsprogramma heeft
geresulteerd in een daling van de CO2-uitstoot van 0,5 Mt sinds
2014, dankzij 1.000 acties op 70 sites wereldwijd. Nieuwe bespa-
ringen in 2017 zullen naar schatting tot een verdere daling van
114.000 ton CO2 leiden.

In de tronamijn in Green River (Wyoming, VS) 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 gegenereerd wordt
bij de verbranding van het gerecupereerde methaan gebruikt in
het productieproces, waardoor extra energie en CO2 werd uitge-
spaard.

Solvay heeft de betrokkenheid van het bedrijf bij duurzame
energieproductie vergroot met twee nieuwe producten die een
jaarlijkse invloed hebben van 0,1 Mt CO2: in 2017, op biomassa
gebaseerde warmteproductie bij een Franse fabriek en de Solvay
Jasper County Solar Farm in de VS, die naar verwachting in 2018
zal worden opgestart. Dit vormt een aanvulling op de op biomassa
gebaseerde warmteproductie in Brotas (Brazilië) en Rheinberg
(Duitsland).
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130 PJ
primair energieverbruik

100 PJ
Brandverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen

De door Solvay verbruikte energie is verdeeld over vier categorieën:

Om te voldoen aan de GRI-vereisten, 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.

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, peroxides), 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 veilige en concurrerende energiele-
vering als uiterst belangrijk en heeft de volgende strategische initia-
tieven genomen:

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

Energie is een belangrijke factor voor de activiteiten van Solvay en
Solvay zet zich in om vergeleken met 2012 en bij gelijkblijvend activi-
teitenniveau het energieverbruik tegen 2020 met 10% (1,3%
gemiddeld per jaar) te verminderen. Om dit ambitieuze doel te reali-
seren, heeft Solvay het SOLWATT® energiebesparingsprogramma
opgedreven, om de industriële productieprocessen die betrokken
zijn bij de energieproductie en -levering te blijven verbeteren.

Solvay heeft concrete maatregelen genomen door grote investe-
ringen te doen in bijvoorbeeld de startup van de waterstofperoxide-
fabriek in Saoedi-Arabië en de recente vervanging van twee gastur-
bines door efficiëntere warmtekrachtkoppelingscentrales, één in
Spinetta (Italië) en één in Rosignano (Italië).

Energie5.2.

Definitie

niet-hernieuwbare primaire brandstoffen (kolen, petcoke, aardgas,
stookolie enz.) die worden gebruikt om intern stoom, elektriciteit
en mechanische energie op te wekken, en voor industriële
processen (steenkool en antraciet in kalkovens, gas in droogovens
enz).

hernieuwbare primaire brandstoffen (biomassa),

ingekochte stoom,

ingekochte elektriciteit.

Managementaanpak

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.
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Sinds 2012 heeft de groep de totale energie-intensiteit met 6%
verminderd. Een van de belangrijkste factoren die hieraan hebben
bijgedragen is het energiebesparingsprogramma SOLWATT®. Bij het
verbeterplan wordt in parallel een drieledige aanpak gevolgd :

Ook in 2017 heeft Solvay verschillende technologische doorbraken
binnen het bedrijf ingevoerd om de totale energie-efficiëntie van
zijn activiteiten te verbeteren. Na de megafabrieken voor waterstof-

peroxide in Antwerpen (België) en Map Ta Phut (Thailand), is Solvay
begonnen aan de bouw van een van 's werelds meest efficiënte
waterstofperoxidefabrieken in Saoedi-Arabië.

In 2012 maakte de Groep de afspraak om bij gelijkblijvend activitei-
tenniveau het energieverbruik tegen 2020 met 10% (1,3% gemiddeld
per jaar) te verminderen. De indicator voor energie-intensiteit heeft
betrekking op zowel primaire brandstoffen (kolen, petcoke, coke,
antraciet, stookolie, aardgas, biomassa enz.) als ingekochte stoom en
elektriciteit.

2020

-10%
van het energieverbruik bij gelijkblijvend activiteitenniveau

Baseline 2012

Energie-efficiëntie-index – Baseline 100% in 2012

In % 2017 2016 2015
Energie-efficiëntie-index 94 94 96

Toepassingsgebied: De energie-index bij gelijkblijvend activiteitenniveau geeft de verandering weer in het energieverbruik op vergelijkbare basis, na
aanpassing van het historisch toepassingsgebied om rekening te houden met veranderingen in het toepassingsgebied en aangepast aan veranderingen in het
productievolume per jaar

In 2017 was het primaire energieverbruik 8 PJ lager dan in 2016. Dit was vooral toe te wijzen aan de veranderingen in het toepassingsgebied van
het verslag. De classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van de polyamide-activiteiten die aan BASF worden verkocht heeft geresulteerd
in een daling van 8,7 PJ. De toevoeging van de activiteiten van Cytec en van nieuwe productiesites (zoals Jubail in Saoedi-Arabië) in de rapportage
heeft geleid tot een stijging met 1,1 PJ. De rest van de daling ten opzichte van 2016 (0,6 PJ) is toe te schrijven aan energiebesparingsprojecten en
aan veranderingen in de productie.

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ) 2017 2016 2015
Primair energieverbruik 130 138 175

Toepassingsgebied: Deze indicator geeft het primaire energieverbruik over een bepaald jaar weer in relatie tot de productieactiviteiten van de bedrijven die
momenteel (geheel of gedeeltelijk) geconsolideerd zijn. Het primaire energieverbruik van bedrijven in de financiële perimeter is 82% van het totale primaire
energieverbruik van alle bedrijven in de operationele perimeter.

Brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ) 2017 2016 2015
Vaste brandstoffen 46 47 49
Vloeibare brandstoffen 0,4 2 1
Gasvormige brandstoffen 54 55 57
Totaal 100 104 107

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

SOLWATT® energiebesparingsprogramma

Door gebruik te maken van hoogefficiënte warmtekrachtkoppe-
lingscentrales verbetert de Groep de efficiëntie van de opwekking
van secundaire energie zoals stoom en elektriciteit. In 2017 zijn
twee turbines vervangen door energiezuiniger units, één in
Spinetta (Italië) en éénin Rosignano (Italië). De energiezuinigheid
van deze twee warmekrachtkoppelingscentrales is met 4%
verbeterd.

In 2016 ging de tweede fase van het SOLWATT-programma van
start. Aan het einde van 2017 was bij de meeste sites fase twee
ingegaan en dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke energiebe-
sparing, namelijk 41% van het energieverbruik van de Groep.

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

Indicatoren en doelstellingen
Energie-intensiteit

 DOELSTELLING VAN SOLVAY:

Energieverbruik
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In 2017 was het brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen 4 PJ lager dan in 2016. De classificatie onder stopgezette bedrijfsacti-
viteiten van polyamide-activiteiten heeft geresulteerd in een daling van 5,1 PJ (3,4 voor gasvormige brandstoffen en 1,7 voor vloeibare brand-
stoffen). De toevoeging van de activiteiten van Cytec en van nieuwe productiesites in de rapportage heeft geresulteerd in een stijging in het
gebruik van gasvormige brandstoffen met 0,2 PJ. De overige variatie van +- 0,9 PJ is toe te schrijven aan veranderingen in de productie.

Brandstofverbruik uit hernieuwbare grondstoffen

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ) 2017 2016 2015
Hernieuwbaar brandstofgebruik 3 4 5

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Lagere stoomproductie bij de met biomassa gestookte Brotas-fabriek (Brazilië) is deels gecompenseerd door de aanvang van de op biomassa
gebaseerde warmteproductie bij een Franse fabriek. In totaal is het biomassaverbruik in 2017 met 1 PJ gedaald in vergelijking met 2016.

Secundaire energie, ingekocht voor consumptie

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ) 2017 2016 2015
Elektriciteit 30 30 40
Verwarming 0 0 0
Koeling 0 0 0
Stoom 20 22 23
Totaal ingekochte secundaire energie 49 53 63

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

In 2017 is het secundaire energieverbruik vergeleken met 2016 met 4 PJ afgenomen. De classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van
polyamide-activiteiten heeft geresulteerd in een daling van 3,9 PJ (2,5 voor elektriciteit en 1,4 voor stoom). De toevoeging van de activiteiten van
Cytec en van nieuwe productiesites in de rapportage heeft geresulteerd in een stijging van het stoom- en elektriciteitsverbruik met 0,7 PJ. Een
wijziging in de rapportagemethodologie van secundaire energie uitgewisseld met derden op dezelfde site heeft geresulteerd in een daling van 1
PJ. De overige +0,2 TJ is toe te schrijven aan veranderingen in de productie.

Verkochte energie

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ) 2017 2016 2015
Elektriciteit 11 12 11
Verwarming 0 0 0
Koeling 0 0 0
Stoom 11 12 14
Totaal verkochte energie 22 23 26

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

In 2017 is de verkoop van zelf opgewekte secundaire energie aan derden gedaald met 1 PJ. Deze daling is toe te schrijven aan het lagere verbruik
van warmtekrachtkoppeling in Frankrijk door ongunstige marktomstandigheden en lager verbruik bij de fabriek in Brotas (Brazilië).
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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. De uitstoot wordt uitgedrukt als de som
van de uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2, uitgedrukt als NO2)
exclusief N2O.

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 oplos-
middelen 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 meegenomen. De invloed
daarvan wordt opgenomen in de uitstoot van broeikasgassen.

Door de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveloxiden neemt de
verzuring van de atmosfeer en het water toe. De uitstoot van NMVOC
draagt bij aan de vorming van troposferische ozon en smog. Deze
stoffen zijn derhalve van belang omdat zij een directe invloed hebben
op de luchtkwaliteit.

 Reporting practices  Waarom is het belangrijk?

De luchtkwaliteit wordt beheerd door middel van het Solvay Care
Management System (SCMS) en sluit aan bij de eisen van de ISO
14001-standaard (editie 2004), de OHSAS 18001-standaard (editie
2007) en de HSE-vereisten van Solvay.

Solvay zet zich in om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te
verbeteren, in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden.
Binnen het kader van haar milieuplan richt Solvay zich op de
volgende vervuilende stoffen: stikstofoxiden (NOx), zwaveloxide (SOx)
en vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan
(NMVOC).

 Beheer van gezondheid, veiligheid en milieu en de naleving

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

Intensiteit uitstoot in de lucht

In kg per € EBITDA 2017 2016 2015
Stikstofoxiden – NOx 0,0042 0,0058 0,0063
Zwaveloxiden – SOx 0,0021 0,0028 0,0034
Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC 0,0022 0,0026 0,0035

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

De prestaties van Solvay in 2017 wat betreft de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveloxiden, en de intensiteit van vluchtige organische stoffen
met uitzondering van methaan zijn ongeveer 5,5% en 9% beter dan de doelstelling voor 2017.

Absolute uitstoot in de lucht

In ton 2017 2016 2015
Stikstofoxiden – NOx 9.466 11.098 12.210
Zwaveloxiden – SOx 4.598 5.395 6.563
Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC 4.949 4.968 6.781

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Luchtkwaliteit5.3.

Definitie

Beheer

Indicatoren en doelstellingen

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

De ontwikkelingen op het gebied van uitstoot van zwaveldioxiden
hebben geresulteerd in als volgt:

Het status quo op het gebied van vluchtige organische stoffen met
uitzondering van methaan is toe te schrijven aan de volgende
oorzaken:

412 miljoen m3

Totale wateropname

328 miljoen m3

Zoetwateronttrekking

5.526 ton O2
Chemisch zuurstofverbruik

Waterbeheer heeft betrekking op waterstromen en waterkwaliteit,
van onttrekking uit de natuurlijke omgeving tot het lozen van water in
de natuur of een ander milieucompartiment.

Zoetwateronttrekking (in miljoen m3 per jaar) is de hoeveelheid
inkomend water afkomstig van openbare netwerken (drinkwater),
zoetwatersystemen (rivieren, meren) en grondwater.

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

 Reporting practices  Waarom is het belangrijk?

Water en afvalwater worden beheerd door middel van het Solvay
Care Management System (SCMS), wat aansluit bij de eisen van de
ISO 14001-norm (editie 2004), de OHSAS 18001-norm (editie 2007)
en de vereisten van Solvay op het gebied van gezondheid, veiligheid
en omgeving.

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. Solvay richt zich op het beperken van twee activiteiten: zoetwa-
teronttrekking en chemisch zuurstofverbruik.

 Beheer van gezondheid, veiligheid en milieu en de naleving

Deconsolidatie van de gedesinvesteerde GBU Performance Polya-
mides (- 941 ton);

Binnen de GBU Solvay Energy Services is in april 2017 een waterin-
jectiesysteem geïmplementeerd op de gasturbine van Torrelavega
in Spanje (- 283 ton) en is sinds maart 2017 een ureuminjectie-
systeem geïnstalleerd op de bestaande DeNox-installatie op de
elektriciteitscentrale van Tavaux (- 185 ton). Verder wordt er
minder stroom afgenomen van de elektriciteitscentrales van
Brotas in Brazilië (- 99 ton) en van Pont de Claix in Frankrijk (- 92
ton);

Bij de GBU Silica is de prestatie van de productieoven voor silicaat
op de site in Livorno, Italië verbeterd (- 123 ton).

integratie van SOx-uitstoot (+ 561 ton) op de site van Atequiza Jalisc
in de Verenigde Staten (GBU Technology Solutions);

dankzij de GBU Solvay Energy Services kan er volledig geprofiteerd
worden van de DeSOx-installatie die in november 2016 geplaatst
is op de kolenbrander van de Tavaux-site in Frankrijk (- 460 ton) en
de installatie van de CFBB-ketel in Devnya in Bulgarije (- 375 ton);

toegenomen beschikbaarheid van kolen met een lager zwavel-
gehalte voor de elektriciteitscentrales en kalkovens die gebruikt
worden op de natriumcarbonaatfabriek in Torrelavega (GBU Soda
Ash and Derivatives) in Spanje (- 300 ton);

toegenomen gebruik van biomassa op de elektriciteitscentrale van
Dombasle (GBU Soda Ash and Derivatives) in Frankrijk in combi-
natie met een verbeterd stroomverbruik van de met aardgas
gestookte elektriciteitscentrale op dezelfde site (- 136 ton).

integratie van de emissie van de GBU's Composite Materials (+ 111
ton) en Technology Solutions (+ 74 ton), gecompenseerd door de
desinvestering van GBU Performance Polyamides (- 118 ton);

geringe toename bij de GBU Speciality Polymers (+ 65 ton), gecom-
penseerd door verbeteringen bij de GBU Peroxides (- 59 ton) en
de GBU Soda Ash and Derivatives (- 45 ton).

Water en afvalwater5.4.

Definitie Managementaanpak

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING

134
SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2017



2020

-30%
van de intensiteit zoet toevoerwater

2020

-30%
van de intensiteit chemisch zuurstofverbruik

Baseline 2015

Waterintensiteit

2017 2016 2015
Intensiteit zoetwateronttrekking (m3 per % EBITDA) 0,15 0,26 0,28
Intensiteit chemisch zuurstofverbruik (kg per € EBITDA) 0,0025 0,0040 0,0045

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Indicatoren en doelstellingen

Overzicht van de waterstromen (2017)

In 2017 daalde de totale wateropname naar 412 miljoen m3,
waarvan 81% zoetwater was. Vergeleken met 2016 daalde het
zoetwaterverbruik met 5%.

De totale hoeveelheid uitstromend water van de Groep bedroeg
383 miljoen m3, waarvan 64% in het zoetwatermilieu werd
geloosd.

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

Gerecycleerd water maakt ongeveer 65% uit van de totale
hoeveelheid in 2017 gebruikt water, een verbetering van 6% verge-
leken met 2016.

 DOELSTELLINGEN VAN SOLVAY:
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De prestaties van Solvay in 2017 wat betreft de zoetwateronttrekking en chemisch zuurstofverbruik waren respectievelijk 10% en 20% beter dan
de doelstelling voor 2020. Dit resultaat kan volledig worden toegeschreven aan de onverwachte deconsolidatie van de GBU Performance Polya-
mides na het recente besluit van de Groep om deze activiteit te desinvesteren.

Watertoevoer en -lozing

2017 2016 2015
Zoetwateronttrekking (miljoen m3) 328 491 537
Uitstoot chemisch zuurstofverbruik (ton O2) 5.526 7.539 8.834

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

De aanzienlijke afname in de zoetwateronttrekking door de Groep
is toe te schrijven aan de deconsolidatie van de GBU Performance
Polyamides (- 181 Mm3), dat deels gecompenseerd werd door de
GBU's Composite Materials (+ 6,3 Mm3) en Technology Solutions (+
7,5 Mm3). Kleinere toenames deden zich voor bij de GBU's Soda-Ash
and Derivatives (+ 2,5 Mm3), Solvay Energy Services (+ 2,5 Mm3) en
Nova (+1,5 Mm3). Dalingen deden zich voor bij de GBU's Speciality
Polymers (- 2,1 Mm3) en Aroma Performance (- 1,3 Mm3).

De verbetering binnen de Groep van het chemisch zuurstofverbruik
is vooral toe te schrijven aan de deconsolidatie van de GBU Perfor-
mance Polyamides (- 3049 ton), deels teniet gedaan door de uitstoot
bij de nieuwe GBU Technology Solutions (+ 586 ton). Op de sites
van Spinetta (GBU Speciality Polymers) in Italië en Spartanburg (GBU
Novecare) in de VS nam het chemisch zuurstofverbruik toe met
respectievelijk + 276 ton en + 238 ton, in beide gevallen vanwege

een verminderde prestatie van de unit die afvalwater bewerkt. Bij
de Vernon-site (GBU Novecare) in de VS was sprake van een daling
met 95 ton door verbeterde controle op de unit voor afvalwater-
bewerking en veranderingen in de productmix. De stillegging van
de natriumcarbonaatproductie op de site van Alexandria (GBU Soda
Ash and Derivatives) in Egypte zorgde voor een verdere daling van
het chemisch zuurstofverbruik met 243 ton.

1.745 ton
Totaal industrieel afval

0,0187 kg per
€ EBITDA

Intensiteit gevaarlijk
industrieel afval dat niet op

duurzame wijze wordt
verwerkt

57
vereiste analyse van veiliger

alternatieven*

28
uitgevoerde vereiste analyse
van veiliger alternatieven*

9
analyse gevolgd door effec-

tieve vervanging*

*voor verkochte producten die ZZS bevatten

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
(593 kiloton in 2017) 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: gevaarlijk industrieel afval dat gestort wordt of verbrand
wordt zonder energieterugwinning.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS): De Groepsbrede referentielijst
met ZZS werd in 2015 opgesteld en onderscheidt drie categorieën
(zwart, rood en geel) om het risicobeheer- en controleniveau van de
stoffen te omschrijven:

 Reporting practices  Waarom is het belangrijk?

Afval en gevaarlijke stoffen5.5.

Definitie

Zwarte lijst: ZZS die zich al in een reglementaire fase van geleide-
lijke 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: ZZS die speciale aandacht vragen en die bestudeerd
worden door autoriteiten, ngo’s, wetenschappers en sectoren
wegens hun huidige gevaarlijke eigenschappen of potentiële
effecten.
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Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn onderhevig aan een speciale
aanpak met betrekking tot: gebruik als grondstof, handel daarin en
de mogelijke vervanging ervan, behandeling tijdens productie en
behandeling van gevaarlijk afval. Solvay hanteert ook een strategie
om het gebruik van gevaarlijke stoffen in de waardeketen te vermin-
deren en om er consequent voor te zorgen dat veiligheidsinformatie
over gevaarlijke stoffen aanwezig is.

Solvay beheert ongeveer 300 zeer zorgwekkende stoffen in
producten en grondstoffen. De sites houden de voorraden ZZS bij
aan de hand van een geactualiseerde referentielijst. Ook worden
risico-onderzoeken voor alle ZZS bijgehouden en waar mogelijk
worden de stoffen vervangen door veiliger alternatieven. 125 sites
(inclusief de Polyamide-activiteiten) hebben tot nu toe hun voorraad
gecontroleerd.

Daarnaast richt Solvay zich op industrieel afval en met name
gevaarlijk afval, waarbij overgestapt wordt naar meer duurzame
methodes waarbij storten of verbranden zonder energieterug-
winning wordt vermeden en recyclage van materiaal of warmte
wordt bevorderd.

2020

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

Er kunnen wel 35 ZZS aanwezig zijn in één of meer op de markt
gebrachte producten. Analyse van veiliger alternatieven is vereist
voor in totaal 57 combinaties van producten en toepassingen.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) van Solvay in verkochte producten

2017 2016
Alle ZZS(1) 35 20
Voltooiingspercentage analyse van veiliger alternatieven voor op de markt
gebrachte stoffen(2)

49% (28 van de 57 vereiste beoorde-
lingen)

18% (9 van de 49 vereiste beoorde-
lingen)

Waarvan daadwerkelijke vervanging 32% (9/28)

Legenda:
(1) Volgens de EU REACH Authorization list (bijlage XIV) en de EU REACH Candidate list. ZZS vervaardigd door Solvay of onderdeel van een product dat door

Solvay wereldwijd op de markt gebracht wordt REACH is een richtlijn van de Europese Unie, aangenomen om de bescherming van de gezondheid en het
milieu te verbeteren tegen de risico's van gebruik van chemicaliën.

(2) Analyse op veiliger alternatieven ter vervanging van een ZZS Een stof kan aanwezig zijn in meer dan één product.

De ontwikkeling in het aantal ZZS en vereiste ASA is toe te schrijven
aan veranderende wetgeving en de toevoeging van producten van
Cytec aan het vervangingsbeleid van Solvay.

Van de 28 analyses op veiliger alternatieven die op 31 december
2017 waren afgerond:

Verschillende schuimwerende producten bevatten oplosmiddelen
op petroleumbasis die onzuiverheden kunnen bevatten (zoals
benzeen) die schadelijk zijn voor de gezondheid. De GBU Novecare
werkt samen met Noord-Amerikaanse en Aziatische leveranciers van
oplosmiddelen om ervoor te zorgen dat de in formuleringen

gebruikte oplosmiddelen zo weinig mogelijk onzuiverheden bevatten
en de hoeveelheid ZZS onder de daarvoor vereiste drempel blijft. Er
zijn verbeterde controles op grondstoffen geïmplementeerd.

Een aantal oppervlakte-actieve chemicaliën die Solvay gebruikt zijn
gebaseerd op NPE, dat schade kan toebrengen aan het milieu. Er zijn
alternatieve producten (van het merk Rhodasurf) ontwikkeld door de
GBU Novecare, die inmiddels sterk worden gepromoot en verkocht
door Solvay. Solvay is bereid klanten te ondersteunen bij het gebruik
van alternatieve producten zonder NPE, wanneer hun eigen
duurzaamheidsprogramma's of -richtlijnen de O&I-investeringen
opvoert om aanpassing van de formuleringen (verf, industriële
schoonmaakmiddelen enz.) te realiseren.

Managementaanpak

Risico-onderzoeken gevaarlijke stoffen en de
vervanging daarvan

 DOELSTELLING VAN SOLVAY:

hebben 9 analyses geresulteerd in daadwerkelijke vervanging:
vervanging van ZZS of verlaging van gebruik onder de vereiste
drempel, of productie stopgezet;

zijn er 7 nog niet afgerond (alternatief geïdentificeerd en imple-
mentatie besproken met klanten);

12 alternatieven niet beschikbaar (geen vervanging beschikbaar
of niet toegestaan door regelgevers of niet gevraagd vanwege de
toepassing in het eindproduct).

Voorbeelden van afgeronde procesverbetering

Voorbeelden van alternatieve toepassingen
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2020

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

Baseline 2015

Als gevolg van de deconsolidatie van de GBU Performance Polya-
mides heeft Solvay de doelstelling voor 2020 op het gebied van afval
in 2017 al gerealiseerd en zelfs overschreden (afvalintensiteit was
in 2017 26% lager dan de doelstelling voor 2020). Dit ondanks de
integratie van de twee GBU's uit vroegere Cytec-activiteiten.

Afvalintensiteit

In kg per € EBITDA 2017 2016 2015
Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt 0,0187 0,0265 0,0241

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Absoluut volume

In 1000 ton 2017 2016 2015
Ongevaarlijk industrieel afval 1.643 1.463 1.453
Gevaarlijk industrieel afval 101,7 194,2 202,0
Totaal industrieel afval 1.745 1.657 1.655
Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt 41,8 50,3 47,1

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

De afname op Groepsniveau tussen 2016 en 2017 van gevaarlijk
industrieel afval (- 92,5 kiloton) is toe te schrijven aan de deconsoli-
datie van de GBU Performance Polyamides (- 105,5 kiloton). Dit werd
deels teniet gedaan door de integratie van de GBU's Technology
Solutions (+ 5,3 kiloton) en Composite Materials (+ 4,3 kiloton). Er
waren ook toenames bij de GBU's Speciality Polymers (+ 4,3 kiloton),
Special Chem (+ 3,4 kiloton) en Coatis (+ 2,2 kiloton). Bij de GBU Soda
Ash and Derivatives nam de hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval af
(- 3,1 kiloton).

De hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval nam voor de Groep
als geheel met 180 kiloton toe vergeleken met 2016. 75% van de
stijging is toe te schrijven aan de GBU Soda Ash and Derivatives door

een toename in de productie. Bij de GBU Speciality Polymers nam
de hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval af met 25% (- 14,6
kiloton).

Van de 41,8 kiloton gevaarlijk industrieel afval die in 2017 niet op een
duurzame manier is verwerkt, is ongeveer 10% toe te schrijven aan
diensten van de Groep aan derden:

Indicatoren voor afval en gevaarlijke stoffen

 DOELSTELLING VAN SOLVAY:

2,6 kiloton gestort finaal afval uit de opwaardering van 20 kiloton
restanten uit de externe verbrandingsovens uitgerust met het
SolvAir®-systeem in Rosignano (Italië),

1,3 kiloton gestort bioslib als gevolg van de behandeling van afval-
stoffen door Inovyn op de site van Tavaux, Frankrijk.
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop Solvay omgaat met het menselijk kapitaal als belangrijkste bedrijfsmiddel om waarde op de lange
termijn te leveren. Factoren die van invloed zijn op de productiviteit van de medewerkers komen aan de orde, zoals medewerkersbetrokkenheid en
diversiteit, alsmede de manier waarop Solvay personeel aantrekt en vasthoudt. Ook wordt ingegaan op de arbeidsverhoudingen, op de manier waarop
de Groep omgaat met de gezondheid en veiligheid van zijn medewerkers en hoe een cultuur wordt gecreëerd waarin veiligheid voorop staat.

Gezondheid en veiligheid van medewerkers omvat bedrijfsveiligheid, industriële hygiëne en gezondheid op het werk. De veiligheid en hygiëne
van aannemers die werkzaam zijn op sites onder de operationele controle van Solvay vallen hier ook onder.

0,65
MTAR*

0,65
LTAR**

1
Dodelijk ongeval

* Medical Treatment Accident Rate (MTAR): aantal werkongevallen met medische behandeling tot gevolg (andere dan eerste hulp) per miljoen gewerkte uren

** Lost Time Accident Rate (LTAR): werkongevallen met werkverlet (weg van het werk) gedurende meer dan een dag per miljoen gewerkte uren

Bij veiligheid op het werk draait het om het voorkomen van werkge-
relateerd letsel door veilige werkomstandigheden te bieden.
Ongelukken hebben meestal betrekking op vallen van grote hoogte,
het gebruik van gevaarlijk gereedschap, en van apparatuur tijdens
onderhoud en ongelukken door het niet naleven van arbeidsvergun-
ningsprocedures (door aannemers).

Het beheer van industriële hygiëne heeft betrekking op de bloot-
stelling van medewerkers aan omstandigheden die slecht zijn voor
de gezondheid en hoe dat bewaakt en beheerst wordt. Het gaat
hierbij onder andere om gevaarlijke chemische stoffen, ergono-
mische en biofysische risico's.

Naast industriële hygiëne bevordert Solvay de gezondheid op het werk
zowel op een collectieve manier als voor de individuele medewerker.
De belangrijkste aspecten daarvan zijn het bewaken van de gezondheid
van het personeel, het verbeteren van de werkplek en het werk zodanig
organiseren dat de gezondheid van de medewerkers zo goed mogelijk
beschermd wordt. Gezondheidsmanagement is gebaseerd op verschil-
lende factoren: het risico op blootstelling aan chemicaliën, medisch
toezicht, aantal werkgerelateerde ziektes, indicatoren voor welzijn en
stress, respons bij medische noodgevallen en biomonitoring.

Het is de verantwoordelijkheid van de Groep om op de sites veilige
en gezonde werkomstandigheden te bieden voor zowel de
medewerkers als de aannemers, en dat er onderkend wordt dat er
behoefte is aan een juiste balans tussen werk en privé.

Er wordt toegezien op gezondheid en veiligheid door de leidingge-
vende van de industriële functie, onder de supervisie van Vincent
Decuyper, lid van het uitvoerend comité. Het ontwikkelen van
gezondheids- en veiligheidsprogramma's is de verantwoordelijkheid
van daartoe aangewezen personen op elke fabriek. Het gaat hier
over het algemeen om het in de gaten houden, opvolgen en het
nemen van corrigerende maatregelen na ongelukken, en het
beheren van programma's inzake beroepshygiëne.

Beleid op dat gebied is gericht op:

MENSELIJK KAPITAAL6.

Gezondheid en veiligheid van de
medewerkers

6.1.

Definitie

Managementaanpak

Het voorkomen van werkongevallen door gebruik van de beste
praktijken te bevorderen alsmede een cultuur waarin alle
medewerkers zich gezamenlijk inzetten om de veiligheid te verbe-
teren;

Een hoog niveau van gezondheid en fysiek en psychologisch
welzijn onder medewerkers realiseren;

Beroepsziektes en invaliditeit voorkomen door een hoog niveau
van risicobeheersing en controle;

Zorgen voor periodiek medisch toezicht voor medewerkers, in lijn
met lokale wet- en regelgeving en aangepast aan individuele risicopro-
fielen verkregen op basis van industriële hygiënebeoordelingen.
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158
sites met een managementsysteem voor veiligheid

1.311
Leadership Safety Visits

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

Om fatale ongelukken te voorkomen, richt het Safety excellence plan
van de Groep zich op acht Life Saving Rules, een voor elk van de acht
gevaarlijkste activiteiten (werken op hoogte, aan systemen onder
spanning-energie, verkeer enz.). Om levens te redden stelt de Groep
als eis dat iedereen deze regels strikt naleeft en dat daarop wordt
toegezien door de leidinggevenden.

De Groep versterkt de ad hoc preventiemaatregelen voor
medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan bepaalde risico's:
een beperkt aantal activiteiten die een hoger gezondheidsrisico met
zich mee brengen als gevolg van omgang met Zeer Zorgwekkende
Stoffen (ZZS) is wereldwijd in kaart gebracht. Het programma voor
industriële hygiëne bestaat uit:

In september 2017 was Solvay helaas genoodzaakt een dodelijk
ongeval te rapporteren dat had plaatsgevonden in Devnya (Bulgarije)
tijdens reparaties aan het dak. De monteur overleed ten gevolge van
een val van 15 meter hoogte. Het ongeluk is diepgaand onderzocht
om de oorzaak te achterhalen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe
actieplan inzake de toepassing van Solvay Life Saving Rules binnen
het gehele bedrijf.

Dodelijke ongevallen

Aantal medewerkers 2017 2016 2015
Medewerkers van Solvay 0 0 0
Aannemers 1 1 0

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites,
waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites – medewerkers en aannemers van Solvay werken op deze sites.

Safety excellence programma

toepassing van HSE-stappenplannen in elke business unit;

duidelijke communicatie van de verwachtingen van het
management;

ontwikkeling van een veiligheidscultuur.

Industriële hygiëne-programma

Limiet aan beroepsmatige blootstelling;

Critical Tasks Exposure Screening: helpt sites om snel situaties
te identificeren waarbij blootstelling aan chemicaliën speciale
aandacht en extra beheersmaatregelen vereist. Indien nodig leidt
dit tot een meer gedetailleerde risicobeoordeling om mogelijke
kritieke situaties vast te stellen;

Wereldwijd instrument voor beheersing van industriële hygiëne
(SOCRATES): Socrates geeft via intranet uitgebreide toegang tot
alle methodes, instrumenten en databases;

Uitgebreide inventarisatie van chemische stoffen per site, met
speciale aandacht voor ZZS die schadelijke gevolgen kunnen
hebben voor de gezondheid.

Indicatoren voor veiligheid op het werk
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Het is een 2025-prioriteitsdoelstelling van Solvay om de veiligheid van
medewerkers voortdurend te verbeteren, en dus een lagere MTAR
te realiseren. De focus ligt daarbij op de MTAR in plaats van de LTAR,
omdat Solvay meer nadruk wil leggen op de ernst van ongelukken,
ongeacht de lokale juridische context (of lokale praktijken voor
arbeidsherschikkingen) die wel van invloed is op de LTAR-indicatie.

2025

0,5
De helft van het aantal ongevallen met medische behan-
deling geeft een MTAR van 0,5.

Baseline 2014

Werkongevallen met medische tussenkomst (MTAR) op Groepsites

Ongevallen per miljoen gewerkte uren 2017 2016 2015
Medewerkers en aannemers Solvay 0,65 0,77 0,77
Medewerkers van Solvay 0,63 0,73 0,65
Aannemers 0,70 0,86 0,94

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites,
waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites – medewerkers en aannemers van Solvay werken op deze sites.

Werkongevallen met werkverlet (LTAR) op Groepsites

Ongevallen per miljoen gewerkte uren 2017 2016 2015
Medewerkers en aannemers Solvay 0,65 0,76 0,75
Medewerkers van Solvay 0,70 0,69 0,67
Aannemers 0,52 0,90 0,85

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites,
waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites – medewerkers en aannemers van Solvay werken op deze sites.

Ondanks de aanhoudende daling in het aantal werkongevallen die
medische tussenkomst vereisen (MTAR) op de sites, laat het aantal
ernstige ongelukken (dodelijk of levensveranderend) niet dezelfde
dalende trend zien.

Na twee jaar zonder verbetering zijn de veiligheidsprestaties van
Solvay, gemeten aan de hand van MTAR- en LTAR-indicatoren
aanzienlijk verbeterd. Beide indicatoren kwamen in 2017 uit op 0,65,
vergeleken met respectievelijk 0,77 en 0,76 in 2016. De resultaten
voor zowel Solvay-medewerkers als aannemers verbeterden in
dezelfde periode.

Werkongevallen: aard van het letsel

2017
Trauma – Breuk 23
Wonde – Snijwond 18
Brandwond – hitte 3
Brandwond – chemicaliën 3
Wonde 1
Trauma 1
Meerdere letsels 1
Totaal 50

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites,
waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites – medewerkers en aannemers van Solvay werken op deze sites.

Medical Treatment Accident Rate (MTAR): aantal werkongevallen
met medische behandeling tot gevolg (andere dan eerste hulp)
per miljoen gewerkte uren.

Lost Time Accident Rate (LTAR): werkongevallen met werkverlet
(weg van het werk) gedurende meer dan een dag per miljoen
gewerkte uren.
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40% van de dit jaar opgelopen letsels had betrekking op handen
en vingers. In 2017 heeft de Groep zich gericht op het voorkomen
van letsel aan handen door beste praktijken uit te wisselen en het
bewustzijn te vergroten door middel van een opleiding. Als gevolg
hiervan is het aantal handletsels met 25% gedaald vergeleken met de
voorgaande twee jaar.

 Veiligheid op het werk

Solvay maakt gebruik van Critical Task Exposure Screening (CTES) om
blootstelling aan chemicaliën op de werkplek vooraf te screenen. Een
belangrijk kenmerk van CTES is dat de fabrieksmedewerkers actief
kunnen deelnemen, zodat deze medewerkers zich de juiste maatre-
gelen beter kunnen eigen maken.

2020

100%
van de werkplekken waarbij sprake is van mogelijke bloot-
stelling aan chemische, ergonomische en biologische
risico's hebben een Critical Task Exposure Screening
ondergaan.

Aan de hand van een zeven jaar durend project worden voor 2020
alle werkplekken met instrumenten van de Groep beoordeeld, op
basis van een systematische pre-screening door CTES. In 53% van
alle productie- en O&I-sites loopt dit project nu, waarbij 38% van
de werkplekken inmiddels is beoordeeld. Eind 2017 was voor 2.357
werkplekken vastgesteld dat CTES vereist was.

84
sites hanteren het hygiënebeoor-
delingsprogramma op basis van

CTES.

66%
van de werkplekken met een CTES

6.572
medewerkers conform CTES

10.516
medewerkers mogelijk blootge-

steld aan chemisch, ergonomisch
of biologische risico's

Voor de meeste werkplekken wijst de voorlopige beoordeling aan de hand van CTES uit dat de werksituatie veilig is. In de resterende gevallen
zal aan de hand van een meer gedetailleerde risicoanalyse gericht op situaties waarbij het veiligheidsniveau onduidelijk is, duidelijk worden waar
aanvullende, gerichte voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Dit kunnen technische of organisatorische maatregelen zijn of indivi-
duele beschermingsmaatregelen.

Het aantal werkgerelateerde ziektes geeft de werkomstandigheden
en de staat van de industriële hygiëne in het heden en verleden
weer. Erkende werkgerelateerde ziektes kunnen worden ingedeeld
in twee categorieën: met een lange latentietijd en een korte/middel-
lange latentietijd.

De herkenning van werkgerelateerde ziektes verschilt aanzienlijk per
land en hangt mede af van de procedures die daarvoor zijn
afgesproken binnen lokale nationale systemen en de feedback die
daarover al dan niet aan Solvay wordt gegeven. Het verschil tussen
de officiële systemen verklaart waarom de hier gerapporteerde
voorvallen (zoals asbest in Frankrijk) zich vooral in Europese landen
voordoen.

Erkende werkgerelateerde ziektes met lange en korte/middellange latentietijd

2017 2016
Werkgerelateerde ziektes met lange latentie (ziektes als gevolg van asbest, asbestkanker, overige vormen van kanker)

In Europa 10 20
In de rest van de wereld 0 0

Totaal werkgerelateerde ziektes met lange latentie 10 20
Werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie (gehoorschade, bewegingsstoornis, niet-kankergerelateerde ziektes)

In Europa 1 2
In de rest van de wereld 2 2

Totaal werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie 3 4
Totaal werkgerelateerde ziektes 13 23

Legenda: Werkgerelateerde ziektes met lange latentie zijn werkgerelateerde vormen van kanker of andere ziektes die tientallen jaren na de blootstelling
kunnen ontstaan. Deze zijn meestal verbonden aan blootstelling in het verre verleden maar waarvan nu geen sprake meer is. Werkgerelateerde ziektes met
korte/middellange latentie zijn niet-kankergerelateerde ziektes die zich een aantal maanden of jaren na de blootstelling aan de veroorzaker voordoen (zoals
geluid, ergonomische stressoren, chemicaliën).
Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheids- en gezondheidsprestaties voor de medewerkers
beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites, waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites. De getallen zijn geconsolideerd op 31 december
2017. Een aantal gegevens kan ten opzichte van voorgaande rapportages zijn aangepast omdat op een systematische manier rekening is gehouden met
nieuwe, van de sites van Solvay ontvangen informatie, ook wanneer deze betrekking had op gebeurtenissen die zich in voorgaande jaren hadden voorgedaan.

Industriële hygiëne-indicatoren

 DOELSTELLING VAN SOLVAY:

Gezondheidsindicatoren
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Aantal werkgerelateerde ziektes

2017 2016
Frequentie werkgerelateerde ziektes (korte/middellange latentie) 0,06 0,08

Legenda: De frequentie werkgerelateerde ziektes is het aantal gevallen van erkende werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie per miljoen
gewerkte uren.
Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheids- en gezondheidsprestaties voor de medewerkers
beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites, waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites. De getallen zijn geconsolideerd op 31 december
2017. Een aantal gegevens kan ten opzichte van voorgaande rapportages zijn aangepast omdat op een systematische manier rekening is gehouden met
nieuwe, van de sites van Solvay ontvangen informatie, ook wanneer deze betrekking had op gebeurtenissen die zich in voorgaande jaren hadden voorgedaan.

Solvay neemt initiatieven en ontwikkelt processen om de betrok-
kenheid en het welzijn van medewerkers te stimuleren, waaronder
persoonlijke ontwikkeling, beloning en erkenning, een inclusieve
cultuur en een goede balans tussen werk en privé. Daarnaast wil
de Groep de betrokkenheid verbeteren op basis van de vrijheid van
vereniging en collectieve onderhandelingen.

Solvay definieert de betrokkenheid van de medewerkers als de inzet
om zeer betrokken te zijn bij hun werk. De Groep is van mening dat
betrokkenheid de prestaties verbetert vanwege hogere productiviteit
en behoud van personeel. Vijf aspecten zijn van invloed op de betrok-
kenheid van de medewerkers: trots, kwaliteit van de werkomgeving,
algehele tevredenheid, motivatie en gehechtheid aan het bedrijf.
Solvay is ook van mening dat betrokkenheid wordt bevorderd door
eerlijke praktijken en welzijn op het werk.

Het engagement van de medewerkers is een steeds belangrijker
aandachtspunt voor Solvay. Deze wordt gemeten op basis van een
jaarlijks, wereldwijd onderzoek. De doelstelling van dit onderzoek is
om de betrokkenheid van de medewerkers van Solvay te meten
alsmede de factoren die bijdragen aan die betrokkenheid. Op deze
manier kunnen de sterke punten worden vastgesteld evenals de
aspecten waar de werkomstandigheden en de ervaringen voor de
medewerkers kunnen worden verbeterd.

1
jaarlijks onderzoek

21.507
reacties

26
vragen

75%
Engagement-index

De doelstelling van de Groep voor 2025 is een score op de
engagement-index van 80%. Deze index wordt gebruikt als maatstaf
om te bepalen welke acties nodig zijn op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling, beloning en erkenning, een inclusieve cultuur en een
goede balans tussen werk en privé.

In 2017 heeft Solvay de betrokkenheid van het personeel beoordeeld
aan de hand van de 'Pulse Survey', een verkorte jaarlijkse versie de
het wereldwijde 'Solvay employee survey'. In tegenstelling tot het
voorgaande jaar waren het onderzoek en de manager- en siterap-
porten dit keer volledig digitaal. Elke leidinggevende met een team
waarbij meer dan vijf medewerkers het onderzoek invulden ontving
een feedbackverslag dat als basis kan dienen voor een lokaal
actieplan.

De betrokkenheid blijft sterk bij Solvay. Hier volgen de belangrijkste
resultaten van het onderzoek

2025

80%
voor engagement-index van Solvay

In % 2017 2016 2015
Engagement-index van Solvay 75 77 75

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Betrokkenheid en welzijn van de
medewerkers

6.2. Betrokkenheid van de medewerkers
Definitie

Managementaanpak

Indicator en doelstelling

Trots om bij Solvay te werken

Algehele tevredenheid

Erkenning

 PRIORITEITEN VOOR SOLVAY

EXTRA-FINANCIËLE JAARREKENING

SOLVAY Geïntegreerd jaarverslag 2017
143



100%
van de medewerkers valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst*

*als gevolg van de Solvay Care-overeenkomst waar alle medewerkers
onder vallen.

Het onderhouden van een vertrouwelijke en constructieve relatie
met de medewerkers en hun vertegenwoordigers vormt volgens
Solvay de basis voor eerlijke praktijken op het werk. Deze relatie
is gebouwd op de verbintenis van de Groep om de fundamentele
mensenrechten van de medewerkers te respecteren en hun sociale
rechten te garanderen.

Arbeidsverhoudingen worden beheerd op vier niveaus: site, land,
Europa en Groep.

In 2015 heeft Solvay het Solvay Global Forum opgericht, een perso-
neelsvertegenwoordigend overleg waarin acht vertegenwoordigers
van medewerkers zitting hebben uit de zeven belangrijkste landen
waar Solvay actief is. Dit Global Forum vergadert één keer per jaar
gedurende een week in Brussel met het uitvoerend comité. Elk
kwartaal vindt er een videoconference plaats waarin het Solvay
Global Forum en het topmanagement van de Groep de kwartaal-
resultaten van de Groep bespreken en elkaar informeren over de
belangrijkste nieuwe projecten.

De belangrijke onderwerpen die in 2017 zijn besproken waren:

Solvay en haar Europese Ondernemingsraad (EOR) voeren al meer
dan 20 jaar een permanente dialoog. In 2017 kwam de EOR twee
keer in een plenaire zitting bijeen. De commissie Sustainable Devel-

opment van de EOR kwam twee keer bijeen en het secretariaat van
de EOR vergaderde elf 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, reorganisaties, evolutie van de
tewerkstelling en de werkomstandigheden binnen de Groep,
strategie en duurzame ontwikkeling.

De belangrijkste onderwerpen die in 2017 met de Commissie
Duurzame Ontwikkeling van de Europese Ondernemingsraad zijn
besproken waren de vijf prioriteitsdoelstellingen van de Groep, het
gezondheids- en veiligheidsplan, de mensenrechten, het nieuwe
beleid inzake 'Welzijn op het werk' en de resultaten uit de beoor-
deling van de duurzaamheidsprestaties door extra-financiële krediet-
beoordelingsbureaus.

Op 17 december 2013 ondertekende Solvay namens de hele Groep
een Corporate Social and Environmental Agreement met IndustriALL
Global Union. De overeenkomst is gebaseerd op de normen van de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de uitgangspunten van de
Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC). Dit geeft concrete
invulling aan de wens van Solvay om ervoor te zorgen dat de funda-
mentele arbeidsrechten en de maatschappelijke normen van de
Groep op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieubescherming
in al haar vestigingen worden nageleefd.

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:

In februari 2017 zette Solvay een stap verder in de samenwerking
door de Global Framework Agreement (GFA) met IndustriALL te
vernieuwen en deze aan te vullen met nieuwe sociale projecten, zoals
maatschappelijke projecten en de bescherming van de geestelijke
gezondheid op het werk.

Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers zich houden aan de overeenkomst met de IndustriALL Global Union, is
deze opgenomen in het Solvay Way referentiekader als medewerkerspraktijk.

Arbeidsverhoudingen

Managementaanpak

Solvay Global Forum

De jaarlijkse onderhandelingen over 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);

Het Solvay Cares-programma is besproken met het Solvay Global
Forum dat een aantal belangrijke suggesties heeft gedaan om het
programma te verbeteren (bijvoorbeeld over de hoogte van het
vervangingsloon tijdens het zwangerschapsverlof);

Na twee jaar experimenteren is het Solvay Global Forum ingesteld
als permanent overlegorgaan binnen de onderneming. Daartoe is
in juni 2017 in Houston een contract ondertekend door de CEO en
het hoofd van de personeelsvertegenwoordiging.

Europese Ondernemingsraad

De overeenkomst met IndustriALL

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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 Klik hier voor de volledige tekst van de overeenkomst

In een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten wordt een speci-
fieke kennisgevingstermijn aangegeven voor overleg en onderhan-
deling. In de wereldwijde raamovereenkomst ondertekent 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.

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%).

Welzijn op het werk is een holistisch concept dat betrekking heeft
op alle aspecten die de kwaliteit van het werkzame leven bepalen
zoals veiligheid van de medewerkers, fysieke en mentale gezondheid,
tevredenheid, betrokkenheid en efficiëntie. Dit draagt bij aan een
cultuur van erkenning en ondersteuning, een juiste balans tussen
werk en privé, groei en ontwikkeling van de medewerkers en goede
communicatie en samenwerking. De welzijnsindicator voor de
medewerkers van Solvay wordt gemeten aan de hand van het
jaarlijkse onderzoek over het engagement van de mederwerkers.
Vier vragen uit dit onderzoek hebben betrekking op het gevoel van
welzijn van de medewerkers.

De verantwoordelijkheid voor het welzijnsprogramma is belegd bij
het hoofd Group Industrial Relations & Social Innovation, met de
ondersteuning van een multidisciplinair Corporate Committee on
Well-being at Work. Dit comité is in oktober 2016 opgericht en komt
maandelijks bijeen. Leden van het comité zijn bedrijfsartsen en
psychologen, Human Resources en specialisten op het gebied van
gezondheid en duurzame ontwikkeling.

Een belangrijke stap in het huidige welzijnsprogramma is de ontwik-
keling van competenties om stress te voorkomen en positieve gedra-
gingen binnen de Groep te bevorderen. Het comité ontwikkelt
momenteel een specifieke training voor leidinggevenden en lokale
teams die bijdraagt aan het welzijn (Human Resources, Gezondheid
op het werk, artsen en medewerkers Health, Safety & Environment).
Daarnaast wordt materiaal ontwikkeld om het bewustzijn onder de
medewerkers te vergroten. De training van de leidinggevenden is
in 2017 begonnen met het uitvoerend comité en het Leadership
Council.

Het netwerk van bedrijfsartsen en psychologen zal in toenemende
mate op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak van burn-outs en
twee keer per jaar hierover rapporteren aan het uitvoerend comité.

Richtlijnen over de preventie en beheersing van stress op het werk
kunnen de entiteiten als leidraad dienen. In 2016 heeft Solvay richt-
lijnen uitgegeven over de balans tussen werk en privé voor
medewerkers en de praktische maatregelen die genomen kunnen
worden om deze balans te garanderen. Aan deze uitgangspunten
is binnen de Groep veel aandacht besteed, waar iedereen op de
werkvloer bij is betrokken.

Een volledige paragraaf van het Solvay Way-raamwerk, dat door de onderdelen van Solvay wordt gebruikt voor
zelfevaluatie en om verbeterplannen vast te stellen, is gewijd aan welzijn. Dit stimuleert de sites om lokale welzijns-
programma's te ontwikkelen en het risico op stress te beoordelen. Welzijn is onderdeel van de management-
aspecten die tijdens de jaarlijkse bezoeken met IndustriALL worden onderzocht.

 De afspraken en de praktijk van Solvay Way

Minimale kennisgevingstermijn ten aanzien van operationele
veranderingen

Indicator voor werknemersvertegenwoordiging

Solvay stelt via 'Solvay Cares' minimale sociale voorzieningen vast voor alle medewerkers wereldwijd.
Onder de naam 'Solvay Cares' is dit initiatief een voortzetting van de baanbrekende maatschappelijke visie van Ernest Solvay die bij de
oprichting van het bedrijf meer dan 150 jaar geleden al een vorm van sociale zekerheid introduceerde.

Solvay Care is in 2017 geleidelijk geïntroduceerd binnen het bedrijf en biedt vier belangrijke personeelsvoorzieningen:

volledige doorbetaling van het salaris tijdens zwangerschapsverlof, 14 weken voor de moeder en één week voor de co-ouder; één week
volledige doorbetaling van het salaris bij adoptie;

een minimale dekking van 75% van de medische kosten bij opname in een ziekenhuis of ernstige ziektes;

invaliditeitsverzekering in geval van blijvende invaliditeit;

levensverzekering met dekking voor het gezin of de partner.

Welzijn op het werk
Definitie

Managementaanpak
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Op basis van lokale onderzoeksresultaten zijn per site speciale teams
ingesteld om actieplannen te ontwikkelen om waar nodig verbete-
ringen door te voeren, met name bij site waar de prestaties onder
het gemiddelde liggen.

De nadruk ligt op organisatorische factoren, zoals de kwaliteit van de
managementondersteuning en de autonomie van de medewerker.

Bij meer dan 50% van de sites zijn procedures afgesproken, zoals:

Andere goede praktijken worden per geval toegepast, bij 20% tot
50% van de sites, en bieden mogelijkheden voor verdere toepassing:

Vanaf 2018 zullen er uitgebreide praktische oplossingen en onder-
steuning beschikbaar zijn op de sites:

Lokale initiatieven

Goede praktijken op Solvay-sites om stress te voorkomen en
te beheersen

individuele lokale medische zorg: toegang tot een dokter of
verpleegkundige;

toegang tot een psychiatrisch deskundige (intern of extern);

duidelijke betrokkenheid van het topmanagement;

toegang van medewerkers tot individuele telefonische respons bij
noodgevallen (zoals Employee Assistance Program).

speciale multidisciplinaire comités met werknemersvertegenwoor-
digers;

bewustzijnscampagnes voor medewerkers en trainingssessies
voor leidinggevenden;

onderzoek naar het niveau en de oorzaak van stress;

de implementatie van toepasselijke maatregelen;

bewaken aan de hand van indicatoren.

aangepaste training op het gebied van stresspreventie voor
leidinggevenden, lokale supportteams en alle medewerkers;

wereldwijd zal er een burn-outobservatorium worden ingericht;

training van het medische netwerk voor de identificatie van
(tekenen van) burn-outgevallen.

Op het hoofdkantoor in Brussel: 320 personen deden mee aan workshops over welzijn
In 2017 ging op het Solvay Campus in Brussel een participatieproject van start op basis van een actieplan waarin zeven door medewerkers
geselecteerde thema's moeten zorgen voor concrete verbetering. De acties zijn verbonden aan risicofactoren die in het onderzoek over
2016 zijn geïdentificeerd. Tips over welzijn op het werk worden periodiek breed gecommuniceerd. Zo zijn er, om aan te zetten tot meer
bewegen, koptelefoons uitgedeeld voor het voeren van telefoongesprekken. Om eventuele werklast en tijdsdruk te verlichten, heeft Solvay
Campus een aantal goed bezochte workshops georganiseerd om efficiëntie en welzijn op het werk in evenwicht te brengen.
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24.459*
aantal medewerkers

106
nationaliteiten

23%
vrouwen

*Toepassingsgebied: in lijn met de financiële verslaggeving

Solvay definieert diversiteit als alle manieren waarop personen van
elkaar kunnen verschillen, zichtbaar of onzichtbaar. Diversiteit omvat
meer dan geslacht, nationaliteit, leeftijd, handicap, etnische achter-
grond of seksuele geaardheid. Het heeft ook betrekking op iemands
mening, geloof, opleiding en achtergrond. In een zakelijke omgeving
komt daar ook nog eens de bedrijfscultuur bij.

Inclusie betekent dat verschillen worden gewaardeerd en gerespec-
teerd, dat de unieke bijdrage van vele verschillende soorten mensen
wordt onderkend en dat een werkklimaat wordt gecreëerd waarin
de kwaliteiten van iedereen optimaal worden benut. De Groep
beschouwt deze aanpak als een manier om de prestaties van het
bedrijf als werkgever te verbeteren. Deze aanpak zal de totale
prestaties van het personeel uiteindelijk verbeteren en daarom heeft
de onderneming diversiteit en inclusie tot een van de prestatiepijlers
en groeimotoren gemaakt.

Solvay zet zich in voor gelijke kansen en stimuleert diversiteit en
inclusie op elk niveau in de organisatie. Deze verbintenis is gebaseerd
op de uitgangspunten van Solvay voor ethisch gedrag, respect voor
mensen, klantgerichtheid, empowerment en samenwerking.

Beleid inzake diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie worden tot op het hoogste niveau in de organi-
satie, het uitvoerend comité en het Leadership Council, aange-
moedigd. Elk managementteam van de GBU's en functies heeft de
verantwoordelijkheid om dit in praktijk te brengen. In lijn met de
bedrijfsdoelstellingen en culturele context, zullen de bedrijfs-,

regionale en lokale leidinggevenden specifieke en relevante doelen
stellen binnen het diversiteits- en inclusieraamwerk van de Groep.
Strategieën en actieplannen moeten lokaal worden gerealiseerd
door de betreffende entiteit, regio of land, rekening houdend met
lokale wet- en regelgeving, gebruiken en prioriteiten.

Op Groepsniveau krijgen vier aandachtsgebieden wat betreft diver-
siteit specifieke aandacht en toezicht om consistente verbetering
binnen de organisatie te waarborgen:

Diversiteit en inclusie6.3.

Definitie

Managementaanpak
Betrokkenheid en beleid

1. verbetering van de gendermix op alle niveaus binnen de organi-
satie;

2. gebruikmaken van de generatiemix voor een zo goed mogelijke
overdracht van kennis en ervaring;

3. ontwikkeling van nationaal/cultureel talent waarin de groei-
kansen tot uitdrukking komen;

4. de teamsamenstelling verrijken door gebruik te maken van
ervaringen en achtergronden.

Diversiteit binnen de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vervult de taken die haar door artikel 518
van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zijn toebe-
deeld.

6 van de 16
bestuurders zijn vrouwen.
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Er zijn in 2017 verschillende initiatieven uitgevoerd gericht op drie hoofdgebieden:

bewustzijn bevorderen door middel van diversiteits- en inclusieworkshop in verschillende regio's en bedrijfsonder-
delen; door Solvay Way-beoordelingen en door specifieke acties per land aangepast aan de lokale omstandigheden.

2020

20%
van de posities in het topmanagement ingevuld door
vrouwen

Genderdiversiteit per categorie medewerkers

Percentage van totaal aantal medewerkers 2017 2016
Vrouwen in hoger kader 16% 14%
Vrouwen in middenkader 24% 23%
Vrouwen in lager kader 32% 33%
Vrouwen niet in leidinggevende functie 21% 19%
Totaal 23% 22%

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Leeftijdsgroep per categorie medewerkers

Percentage van totaal aantal medewerkers 2017 2016
Hoger kader 396 428

Percentage onder 30 jaar 0% 0%
Percentage tussen 30 en 49 jaar 29% 31%
Percentage 50 jaar en ouder 71% 69%

Middenkader 2.898 3.026
Percentage onder 30 jaar 0% 0%
Percentage tussen 30 en 49 jaar 48% 49%
Percentage 50 jaar en ouder 52% 51%

Lager kader 5.090 5.348
Percentage onder 30 jaar 11% 11%
Percentage tussen 30 en 49 jaar 63% 63%
Percentage 50 jaar en ouder 26% 26%

Geen leidinggevende functie 16.075 18.228
Percentage onder 30 jaar 14% 14%
Percentage tussen 30 en 49 jaar 55% 56%
Percentage 50 jaar en ouder 31% 30%

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Medewerkers van Solvay, per leeftijdscategorie

2017 2016
Onder 30 jaar 2.765 3.242
Tussen 30 en 49 jaar 13.578 15.107
50 jaar en ouder 8.116 8.681
Totaal aantal medewerkers 24.459 27.030

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Indicatoren en doelstellingen

Opleidings- en ontwikkelingsprogramma's – pilotprogramma's om
inclusief gedrag en vrouwen in leidinggevende posities te bevor-
deren;

Uitdagende Human Resources-processen zoals de wervingspro-
cedure (bijvoorbeeld bij kandidaten voor junior-/middelmana-
gement waarborgen dat de shortlist zorgt voor een demografisch
genderevenwicht) en opvolgingsplanning.

 DOELSTELLING VAN SOLVAY:
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Volgens bovenstaande tabel is de verdeling naar leeftijd momenteel
als volgt:

In dit hoofdstuk over maatschappelijk kapitaal wordt ingegaan op de functie van Solvay binnen de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de
verwachting over wat Solvay zal bijdragen aan de samenleving in ruil voor haar maatschappelijke bestaansrecht. Er wordt ingegaan op de relatie
met belangrijke externe belanghebbenden, zoals klanten, lokale gemeenschappen, het publiek en de overheid.

36%
Net Promoter Score

Door middel van klantgerichtheid wil de Groep groei versnellen en de
mogelijkheden binnen het bedrijf benutten om klanten te betrekken,
te inspireren en duurzame waarde voor hen te creëren. Solvay moet
een strategische en flexibele partner voor zijn klanten worden en
via verschillende distributiekanalen innovatieve, op maat gemaakte
oplossingen bieden die naadloos aansluiten bij de behoefte van de
klant.

In 2017 heeft de Corporate Marketing & Sales-functie een wereldwijd
initiatief geïntroduceerd om samen met meer dan 1 000 leiding-
gevenden de belangrijkste uitdagingen te bepalen waar de groep
momenteel voor staat wat klantgerichtheid betreft. "Wat moeten we
doen om het beste B2B-bedrijf te worden en tegelijkertijd robuuste
groei te realiseren." Deze stelling vormde de basis voor zeer inzich-
telijke uitwisseling van gedachten en brainstormsessies over de
brandende vraag hoe we feedback van klanten beter kunnen
integreren in de besluitvormingsprocessen van Solvay om zo groei te
stimuleren.

Op basis van deze brede expertise is er een gezamenlijk definitie
voor Klantgerichtheid opgesteld alsmede een gestructureerd
raamwerk om beste praktijken uit te wisselen en om elke entiteit
binnen de groep te ondersteunen bij het uitwerken van het eigen
stappenplan naar meer klantgerichtheid.

Dit raamwerk is gebouwd op vier pijlers:

Zo'n 20 workshops en webinars vonden er binnen de groep plaats
over de raamwerk, met meer dan 500 deelnemers. Leidinggevenden
vanuit alle functies werden opgeroepen om verder te kijken dan
marketing en sales en om bij te dragen aan de transformatie van de
groep naar meer klantgerichtheid. Het doel is om elk team binnen
de groep te begeleiden bij het opstarten van een eigen stappenplan,
het maken van een eigen actieplan voor de korte termijn en zo bij te
dragen aan de ontwikkeling van de groep tot een echte leverancier
van oplossingen.

33% ouder dan 50 jaar,

56% tussen 30 en 49 jaar oud,

11% jonger dan 30 jaar.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL7.

Solvay werkt samen met de Ellen MacArthur Foundation: een grote stap op weg naar een circulaire economie.
Solvay heeft maatregelen genomen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen door een driejarige samenwerkingsovereen-
komst te tekenen met de Ellen MacArthur Foundation. De Groep is de enige chemische multinational onder de Global Partners van deze
stichting, waar onder andere ook Danone, Google, H&M, Intesa Sanpaolo, Nike, Philips, Renault en Unilever toe behoren.

Dankzij dit samenwerkingsverband kan Solvay oplossingen zoeken om te voldoen aan de uitgangspunten en vereisten van een circulaire
economie door de interne mindset te benutten en concrete bedrijfsprojecten te stimuleren. De Groep heeft in 2017 bijna de helft van zijn
omzet gegenereerd uit duurzame oplossingen – inclusief oplossingen die voldoen aan de eisen voor het circulaire model – door gebruik te
maken van efficiënte bedrijfsprocessen en duurzame energie en materialen, en door slimmere oplossingen te bedenken voor klanten om
het verbruik van middelen te verminderen, hergebruik van materialen te stimuleren en de gebruiksduur van producten te verlengen.

 Klik hier voor meer informatie over dit samenwerkingsverband

Welzijn van klanten7.1.

Definitie

Managementaanpak

Culturele verschuiving,

Beter inzicht in markten en de behoefte van de klant,

Gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve oplossingen,

Naadloze interactie met de klant.
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Sinds 2014 bewaakt en publiceert Solvay de klanttevredenheidsindex
van de Groep aan de hand van de Net Promoter Score (NPS), die
wordt samengesteld aan de hand van de Voice of Customer-enquête
vanuit de GBU's.

In 2017 heeft de Groep aanzienlijke vooruitgang geboekt, met een
NPS van 36%. De oorspronkelijk doelstelling voor 2020 die een paar
jaar geleden is vastgesteld, is daarmee overtroffen dankzij de groeps-
brede implementatie van actieplannen en vervolgprogramma's
binnen de gehele Groep.

In % 2017 2016 2015
Net Promoter Score (NPS) van Solvay 36 27 24

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

Met maatschappelijke projecten creëren we gedeelde maatschappe-
lijke waarden. Waardecreatie is een gezamenlijke inspanning, zowel
binnen het bedrijf als tussen het bedrijf en haar belanghebbenden.

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. In deze paragraaf wordt informatie verschaft
over de indirecte economische invloed van Solvay.

€ 3.919 miljoen
Schenkingen, sponsoring en eigen projecten Solvay-groep

33%
van medewerkers zet zich in op maatschappelijk gebied

70% van de industriële sites hebben een werkgroep bestaande uit de site-manager, de Human Resources-manager
en personeelsvertegenwoordigers die bepaalt welke kwesties voor de regio van belang zijn en welke relevante
maatschappelijke acties de site zal ondernemen.

Een lokale maatschappelijke actie is bijvoorbeeld op de site
ontwikkeld vrijwilligerswerk in samenwerking met geassocieerde
deelnemingen, overheidsinitiatieven, of ngo's met als doel de sociale
omstandigheden te verbeteren of een bijdrage te leveren aan de
lokale gemeenschappen. Het moet betrekking hebben op een van
de volgende vier door de Groep gedefinieerde kwesties:

Elke site wordt uitgenodigd om gezamenlijk een maatschappelijk
actieplan op te stellen aan de hand van de Solvay Way-uitgangs-
punten Er zijn richtlijnen verstrekt aan de sites, waarin zij worden
uitgenodigd een werkgroep samen te stellen, bestaande uit de site-
manager, de Human Resources-manager, de communicatiema-
nager, een Solvay Way-correspondent en personeelsvertegenwoor-

digers, met de steun van het netwerk van industriële relaties. De
site-manager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implemen-
tatie van het maatschappelijke actieplan. De werkgroepen moeten
de plannen van de site jaarlijks actualiseren zodat deze voortdurend
verbeteren.

De sites van Solvay beheren hun maatschappelijke activiteiten lokaal,
en kiezen en financieren onafhankelijk van elkaar initiatieven die
voldoen aan de behoefte van de omliggende gemeenschappen.

Maatschappelijke acties is niet onderhevig aan assurance-proce-
dures aangezien het rapporteringsprocess op het moment herbe-
keken wordt om de datakwaliteit te verbeteren.

2025

40%
van medewerkers die zich maatschappelijk inzetten

Indicator en doelstelling

Maatschappelijke projecten7.2.

Lokale maatschappelijke acties
Definitie

wetenschappelijke oplossingen;

onderwijs en jeugdwerkgelegenheid;

milieumaatregelen;

solidariteit op lokaal niveau.

Verantwoordelijkheid en middelen

Indicatoren en doelstellingen

 PRIORITEITEN VOOR SOLVAY
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In % van het totale aantal medewerkers 2017 2016 2015
Medewerkers die zich plaatselijk maatschappelijk inzetten 33 23 20

Legenda: Aantal medewerkers dat in 2017 deelnam aan ten minste één maatschappelijke activiteit (ook wanneer zij op 31-12-2017 niet langer in dienst waren)
gedeeld door het aantal medewerkers op 31-12-2017.

250
Verzoeken om financiële steun

125
Gefinancierde projecten

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 de wetenschap, het onderwijs en jeugdwerk-
gelegenheid, 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 de grote uitdagingen waar
de wereld voor staat. De prijs van € 300 000 wordt elke twee jaar
toegekend.

De Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs 2017 is toegekend aan
professor Susumu Kitagawa voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling
van organische raamwerken, een nieuw soort materiaal met vele
toekomstige toepassingen, zoals het opvangen van vervuilde gassen.

Voorbeelden van lokale initiatieven
20 vrijwilligers van Italiaanse Solvay-sites bouwen gezamenlijk aan
een landelijk netwerk: Solvay Way Italia. Elk jaren treden zij op als
bemiddelaars voor de lokale gemeenschappen. Zij delen en bevor-
deren beste praktijken, zorgen voor betrokkenheid bij veiligheid en
werken mee aan maatschappelijke activiteiten;

Het 'All Star Game' op de Santo André-site (Brazilië). Met deze
activiteit, gericht op solidariteit, zijn fondsen geworven om bij te
dragen aan verbeteringen aan de infrastructuur van de Casa da
Acolhida Santa Gema in Santo André en Lar Sol da Esperança
in Mauá. De vrijwilligers organiseerden een volleybalwedstrijd en
een barbecue voor medewerkers van de Santo André-fabriek. De
opbrengst was bestemd voor infrastructurele verbeteringen bij
twee liefdadigheidsinstellingen;

'Het planten van jonge bomen om het lokale milieu te verbeteren'
bij Changshu in China. Managers, vertegenwoordigers van
vakbonden en andere medewerkers hebben samen met lokale
overheden en bedrijven bomen geplant in een lokaal park. Samen
met vertegenwoordigers van een lokale school plantten de
deelnemers vele loquats (Japanse mispel). Om de betrokkenheid
van Solvay bij het milieu te onderstrepen, zal het bedrijf regelmatig
onderhoudswerkzaamheden verrichten in Fushan Village. Ook op
andere sites van Solvay wereldwijd worden dergelijke initiatieven
genomen;

'Creative heads' op de Wimpfen-site in Duitsland Het 'creative
heads'-project is een gezamenlijk initiatief van steden, scholen en
bedrijven in de regio om de creatieve ideeën van studenten te
promoten en te ondersteunen. Deze actie is verbonden aan de
inspanningen op het gebied van onderwijs en wetenschap, een
andere activiteit van deze site die bestaat uit het geven van lessen
in Natuurwetenschap op de Ludwig-Fronhäuser Schule (een
samenwerkingsverband met de school).

Verantwoord ondernemen en liefdadigheid

Managementaanpak

Belangrijkste projecten
Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs
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De missie van de Solvay Instituten, opgericht in 1912 door Ernest
Solvay, is door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek in de chemie,
fysica en aanverwante domeinen te steunen en te stimuleren om 'het
inzicht in natuurverschijnselen te vergroten 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 januari 2018 tekenden Solvay en de Ellen MacArthur Foundation
een driejarige Global Partner-overeenkomst, waardoor de Groep de
gelegenheid krijgt om de transitie naar een circulaire economie in de
chemiesector te versnellen.

De Ellen MacArthur Foundation staat bekend om haar expertise en
werk met bedrijven, overheden en universiteiten en om de transitie
te maken van een economie op basis van het neem-maak-gooi weg
model naar een duurzamere en zuiniger economie.

 Klik hier voor meer informatie over dit samenwerkingsverband

Solvay heeft zich aangesloten bij de World Alliance for Efficient
Solutions, opgezet door oprichter van Solar Impulse Bertrand Piccard
om efficiënte technologieën, processen en systemen te bevorderen
die de kwaliteit van het leven op aarde verbeteren. Leden van de
Alliance zijn startups, ondernemingen, instellingen en organisaties.

Door de krachten van overheden, bedrijven en internationale instel-
lingen te bundelen, wil de Alliance ertoe bijdragen dat ervaringen
worden gedeeld en synergie wordt gecreëerd zodat concrete oplos-
singen kunnen worden ontwikkeld en ingevoerd om milieu- en
gezondheidsdoelen te realiseren.

 Klik hier voor meer informatie over dit samenwerkingsverband

4.056
boeren geregistreerd in het

programma

856
vrouwen betrokken bij het

programma

629
moestuinen aangelegd

42.000+
bomen geplant

Solvay is 's werelds grootste producent van guarderivaten. Sinds
2015 loopt Solvay voorop met een grootschalig ontwikkelingsinitiatief
om de duurzaamheid van de guarteelt te verbeteren en een
positieve bijdrage te leveren aan het levensonderhoud van de produ-

cerende boeren. Guar is een droogteresistent gewas dat in een
halfdroog klimaat groeit, voornamelijk in India. Rajasthan neemt
ongeveer 70% van de productie in het land voor de rekening.

De Internationale Instituten voor Fysica en Chemie van Solvay

Voorbeelden van projecten voor wetenschappelijk en
maatschappelijk onderwijs van de Groep

In 2017 hebben we een bijdrage geleverd aan het Universiteit
voor Kinderen-initiatief van de Universiteit van Brussel, en met
name aan het wetenschappelijke programma. Dit project richt zich
vooral op kinderen uit kansarme gemeenschappen, waarvan de
ouders nooit de kans hebben gehad om te studeren;

Een 'Brug tussen twee werelden' is een project dat samen met
het operahuis De Munt in Brussel is ontwikkeld om kansarme
gemeenschappen en scholen in contact te brengen met kunst en
muziek;

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, zodat
getalenteerde jongeren hun dromen kunnen waarmaken of deze
kunnen nastreven;

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

Strategische samenwerkingsverbanden van de
Groep
Ellen MacArthur Foundation

World Alliance voor efficiënte technologieën

Bedrijfsprogramma's voor maatschappelijke behoeftes

Sustainable Guar Initiative, of onze manier van inclusief zakendoen
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In samenwerking met L'Oréal en Henkel, twee strategische klanten
op het gebied van persoonlijke verzorging, en met de steun van non-
profitorganisatie TechnoServo, zijn in tweeëneenhalf jaar meer dan
4 000 boeren in Bikaner opgeleid en zijn in 20 dorpen meer dan 330
moestuinen aangelegd.

De belangrijkste doelstelling van dit initiatief is om duurzame
landbouw te stimuleren, en tegelijkertijd de opbrengst van de boeren
te vergroten door de goede praktijen voor de guarteelt te gebruiken
bij zaadselectie en -behandeling, zaaimethodes en onkruidbe-
strijding.

Dit initiatief ondersteunt ook de vrouwen door middel van specifieke
training op het gebied van hygiëne, gezondheid en voeding:

Ten slotte richt het initiatief zich op boslandbouw, waarbij meer dan
42 000 bomen zijn geplant om zandverschuiving en bodemerosie
tegen te gaan. De uitkomst is dat guartelers beter in hun levenson-
derhoud kunnen voorzien, wereldwijde kopers een betere kwaliteit
van guar kunnen verkrijgen en de markt profiteert van een betere
leveringszekerheid.

Dit hoofdstuk gaat in op het naleven van regelgeving, lobbyen en politieke bijdragen. Daarnaast wordt ingegaan op risicobeheer en veiligheids-
management, de bevoorradingsketen en middelen, tegenstrijdige belangen, concurrentiebelemmerend gedrag en corruptie en omkoping. Ten
slotte wordt nog ingegaan op het risico dat het bedrijf betrokken raakt bij de schending van mensenrechten.

Het beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk heeft
betrekking op uit bedrijfsethiek – mensenrechten, geen corruptie of
discriminatie – en concurrentiebelemmerend gedrag.

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

 De gedragscode van Solvay

In de Gedragscode van Solvay staat duidelijk dat elke vorm van
omkoping verboden is. Solvay en zijn medewerkers maken geen
gebruik van giften of entertainment om concurrentievoordeel te
behalen. Het betalen van steekpenningen is niet toegestaan door
Solvay. Ook het onderhands verstrekken van giften of entertainment
als liefdadige donatie wordt als schending van Gedragscode
beschouwd. De Code is aangevuld met een meer gedetailleerd
beleid op het gebied van giften, entertainment en afpersing. Solvay is
lid van Transparancy International Belgium.

Solvay past intern een opvolgsysteem toe om giften en enter-
tainment te registreren die een voor elke regio de toepasselijke
waarde overschrijden. Voor het accepteren of verstrekken van derge-
lijke giften is de toestemming van de leidinggevende nodig. Het
gebruik van GETS (Gift & Entertainment Tracking System) is
onderdeel van de interne controleprocedure binnen Solvay.

wat bijdraagt aan betere voeding door groentes te verbouwen in
moestuinen in een regio waar het traditionele dieet beperkt is;

wat betere gezondheid en hygiëne bevordert voor de vrouwen en
hun kinderen;

LEIDERSCHAP EN BESTUUR8.

Beheer van het juridisch, ethisch en regel-
gevend raamwerk

8.1.

Betrokkenheid en beleid
De gedragscode van Solvay

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.

Giften, entertainment en anti-afpersingsbeleid
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Het doel van Solvay is om op een ethische manier zaken te doen
en geen handelsovereenkomsten te sluiten die de concurrentie
verstoren. Solvay wil een dusdanig cultuur binnen het bedrijf ontwik-
kelen waarin Solvay en haar medewerkers zich te allen tijde houden
aan de wet- en regelgeving. Solvay kent een formeel beleid op het
gebied van mededingingsrecht dat strikte naleving van alle mededin-
gingswet- en regelgeving benadrukt. Dit formele beleid Mededin-
gingsrecht is goedgekeurd door het uitvoerend comité van Solvay
en gepubliceerd op het intranet, waar alle medewerkers van Solvay
toegang toe hebben. Eventuele schending van dit beleid kan resul-
teren in disciplinaire maatregelen, conform de toepasselijke wet- en
regelgeving.

Een compliance-organisatie onder leiding van de Juridisch Directeur
wil de groepsbrede cultuur van ethisch en correct handelen
versterken.

In de vier regio's waar de Groep actief is, zijn regionale Compliance
Officers aangesteld. Elke Global Business Unit en functie van Solvay
benoemt een Compliance Liaison om de naleving van de complian-
cedoelstellingen te verbeteren en te zorgen dat de betrokkenheid
binnen Solvay op het gebied van compliance toeneemt.

Solvay heeft mededingingsrichtlijnen ingesteld die een zerotolerance
beleid ondersteunen wat betreft schendingen van het mededin-
gingsrecht. Binnen de functie Juridische zaken heeft Solvay middelen
toegewezen voor de implementatie van de mededingingsrichtlijnen.

Het is hun verantwoordelijkheid om juridisch advies en richtlijnen te
verstrekken en periodiek te communiceren en trainingen te geven
over mededingingsrecht-gerelateerde onderwerpen.

Als onderdeel van het Compliance-programma verschaft Solvay via
het intranet een mededingingstoolkit met actuele richtlijnen over
specifieke aspecten van het mededingingsrecht, omgang met de
concurrentie, informatie-uitwisseling bij fusies en overnames, swaps,
koersinformatie, volume-allocatie in geval van tekorten, verticale
overeenkomsten, (handels-)kortingen volgens Europees recht, agent-
schap- en distributieovereenkomsten.

Om het risico op kartelvorming zo klein mogelijk te houden, heeft
Solvay een computersysteem ingericht dat alle contacten van
relevante medewerkers van de concurrentie volgt aan de hand van
een management goedkeuringsprocedure (CCTS).

Als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden worden medewerkers
aangemoedigd om via verschillende interne kanalen zoals het
management, Personeelszaken, de functie Juridisch & Controle op
Naleving en Internal Audit schending van de arbeidsvoorwaarden te
melden.

Daar toe is een wereldwijd Speak Up-programma ingericht dat onder
toezicht staat van het auditcomité van de Raad van Bestuur. Een
externe hulplijn is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar.
Hier kunnen medewerkers vragen stellen, problemen melden of
rapporten indienen.

Mensenrechten in bedrijfsbeleid
Mensenrechten in bedrijfsbeleid, gepubliceerd op de website van Solvay, geeft de verbintenis van Solvay weer wat betreft mensenrechten
en hoe met zorg gehandeld wordt om schending van mensenrechten of een negatieve invloed daarvan te voorkomen. Het beleid benadrukt
de verbintenis van Solvay richting de belanghebbenden (medewerkers, zakelijke partners, de gemeenschappen en de omgeving, alsmede
kinderen).

In aanvulling op het werk van een interne stuurgroep in 2017 en de verwachte goedkeuring door het uitvoerend comité in 2018 zal Solvay
een Global Human Rights Committee instellen om de implementatie van het beleid te overzien, naleving te waarborgen en het nakomen van
afspraken door de Groep in de gaten te houden. De hoofden van de volgende Solvay Business Service-activiteiten en/of hun plaatsver-
vangers zijn lid van het Global Human Rights Committee: Legal & Compliance, Human Resources, Inkoop & Bevoorrading, Industrial, Interne
Controle & Risicobeheer en Sustainable Development. Het GHRC wordt voorgezeten door de Juridisch Directeur van de Groep, tevens
hoofd Legal & Compliance. Leden van de Global Business Units en overige Solvay Business Services-activiteiten zullen, indien daar behoefte
aan is, op ad-hoc basis bijdragen aan het werk van het GHRC.

Het behoort tot de verantwoordelijkheden van het GHRC om jaarlijks het uitvoerend comité schriftelijk te informeren over de activiteiten
(inclusief KPI-resultaten) voorafgaand aan de publicatie van het jaarverslag van de Groep en om de rapportage over de mensenrechten in
samenhang met het jaarverslag te bekrachtigen. De voorzitter van het GHRC kan worden gevraagd om, indien dat nodig wordt geacht, een
jaarverslag te verstrekken aan het auditcomité.

Solvay neemt ook deel aan een pilot van de Belgische commissie voor de Recht van het Kind en Gedragsregels.

 Mensenrechten in bedrijfsbeleid Solvay

Mededingingsrecht

Middelen en verantwoordelijkheden

Implementatie beleid Mededingingsrecht

Klachtenprocedure
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Onderstaande grafiek laat zien welke soorten klachten er in 2017 via het Speak Up-programma zijn ingediend:

Soort klacht

Aantal klachten 2017 2016
Wangedrag of ongepast gedrag 26 18
Discriminatie/intimidatie 15 16
Belangenverstrengeling 7 12
Computer, e-mail, internet 1 0
Wetgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid 6 6
Accountantscontrole 2 3
Anti-omkoping 2 0
Vertrouwelijkheid/misbruik 2 2
Naleving internationale handelsrichtlijnen 0 1
Drugsgebruik 1 0
Diefstal 3 1
Geweld of bedreiging 2 0
Overige 16 6
Totaal 83 65

Op basis van het Speak Up-programma worden eventuele schen-
dingen onderzocht door de Ethiek & Compliance-functie. In lijn met
de afspraken die zijn gemaakt op het gebied van transparantie, wordt
het Speak Up-programma gebruikt om voortgang in het onderzoek
te rapporteren en om de uitkomsten van het onderzoek direct aan
te melden aan degenen die een klacht hebben ingediend. Er zijn

posters en een online brochure beschikbaar voor medewerkers
waarop de internetadressen en gratis telefoonnummers vermeld
staan waarmee medewerkers in hun regio toegang kunnen krijgen
tot het programma. Het auditcomité houdt toezicht op de werking
van Speak Up.

83
Aantal ingediende klachten

71
Aantal afgeronde klachten*

19
Aantal gegronde klachten

38
Aantal ongegronde klachten

*inclusief zaken waarbij er onvoldoende informatie was of die foutief verzonden of doorverwezen waren

Opgeloste klachten Geen actie Beleidsherziening Opleiding
Disciplinaire

maatregel Beëindiging Ontslag
Gegrond -- 21% 11% 5% 58% 5%
Ongegrond 58% 37% 5% -- -- --

Training over de gedragscode (via het internet) worden georgani-
seerd om goed begrip te waarborgen en gedragsrisico's te
voorkomen zoals antitrust, omkoping en corruptie en schending van
mensenrechten. Er is specifieke anti-corruptietraining ontwikkeld
voor de leidinggevenden en andere medewerkers in gevoelige
posities (verkoop, inkoop, industriële ontwikkeling enz). 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.

Solvay heeft een concreet actieplan ontwikkeld om deze specifieke
risico's in te dammen. Deze is in 2003 in werking getreden en wordt
jaarlijks bijgewerkt. In 2017 is een nieuwe antitrust-training met
succes gevolgd door 132 relevante nieuwe medewerkers. Ook is
er door 241 medewerkers een training inzake het Contacts with
Competitors Tracking System (CCTS) gevolgd en door 280
medewerkers met een hoog risico is er een op maat gemaakte
fysieke training gevolgd.

Interne Controle controleert jaarlijks de effectieve implementatie van
het actieplan.

Communicatie en training
De gedragscode van Solvay

Concurrentiebelemmerend gedrag
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In de campagne 2016-2017 voor Leadership Teams in verschillende
GBU's en Business Support-activiteiten en medewerkers in gevoelige
functies lag de nadruk op de antiomkopings- en anticorruptietrai-
ningen. Het uitvoerend comité en de Leadership Council begon in
2016 met de training en deze training is inmiddels gegeven in alle
vier regio's waarin Solvay zaken doet, aangevuld met een specifieke
training voor de Sales & Marketing-teams wereldwijd. Meer dan
1 000 medewerkers hebben deze live-training ontvangen, het
merendeel in 2017. Er is nu een internettraining ontwikkeld voor alle
medewerkers. Zij zullen hiervoor in 2018 door hun leidinggevenden
worden opgegeven. Antiomkoping en anticorruptie blijven onderdeel
uitmaken van de Gedragscode-training die verplicht is voor alle
medewerkers.

In 2017 heeft de Groep een training van een uur ontwikkeld over
mensenrechten in het bedrijfsbeleid. Meer dan 90 medewerkers van
de Legal & Compliance-functie afkomstig uit alle regio's hebben de
training gevolgd. Voor 2018 zal Solvay een wereldwijde training
ontwikkeling voor alle Leadership Teams, fabrieksmanagers, en
mensen in gevoelige functies (Purchasing, Human Resources,
Industrial-managers, Marketing & Sales) en een meertalige internet-
training ontwikkelen voor alle medewerkers.

56
situaties met groot risico

0
Incidenten met een groot belang

281
Incidenten met een gemiddeld

belang

0,9
Niveau procesveiligheidsincidenten

Het ongevallen- en veiligheidsbeheer is gericht op het voorkomen en
beheersen van incidenten in industriële processen, vooral wanneer
er sprake is van mogelijke catastrofale gevolgen voor mens of milieu.
Het Process Safety Management van Solvay is op risico gebaseerd.
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.
Paraatheid & reactievermogen bij noodgevallen en het beheren van
vervuilde grond zijn eveneens belangrijke aspecten.

 Waarom is het belangrijk?

Identificatie van risico 1-situaties (situaties met de hoogste risico's) en
de tijdige beheersing daarvan worden gecontroleerd in het kader van
Beheer van gezondheid, veiligheid en milieu en de naleving. Solvay
hanteert richtlijnen en indicatoren voor:

De afronding van het risicoanalyseprogramma is een onderdeel van
het HSE-dashboard van Solvay, dat regelmatig wordt beoordeeld
door het uitvoerend comité. Alle industriële en Onderzoek &
Innovatie-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 risiconiveau
en in lijn met het classificatiesysteem dat in 2015 is vastgesteld.

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.

Anticorruptie Mensenrechten

Ongevallen- en veiligheidsmanagement8.2.

Definitie

Managementaanpak

risicoanalyseprogramma’s,

vaststellen en beperken van Risiconiveau 1-situaties,

implementatie van PSM-systemen op sites,

incidentopvolging en -rapportage.
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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.

2020

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

In % 2017 2016 2015
Percentage productielijnen met een in de afgelopen vijf jaar bijgewerkte risicoanalyse 77 65 69

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor risicoanalyses van procesveiligheid hebben betrekking op 134 van de in totaal 145 operationele sites,
inclusief O&I-sites.

Het risicoanalyseprogramma maakt het mogelijk om mogelijk grote
ongelukken te identificeren waardoor we de benodigde preventieve
maatregelen kunnen nemen om tot een aanvaardbaar risiconiveau
te komen. Solvay maakt gebruikt van gelaagde risicoanalyseme-
thodes, aangepast aan het mogelijke gevaar van elk proces bij elke
GBU. De toename tussen 2016 en 2017 is vooral toe te schrijven
aan de toepassing van een vereenvoudigde methode - PRAMAPOR
genaamd - voor materiaal en processen met een laag potentieel
gevaar.

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.
Dit komt overeen met 48 opgeloste risiconiveau 1-situaties.

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 geïdenti-
ficeerde risico's worden gevalideerd en gerapporteerd op groeps-
niveau. Zoals aangegeven in de Rode lijn moeten deze binnen
maximaal één jaar zijn aangepakt.

Beperking van risiconiveau 1-situaties

2017 2016 2015
Aantal risiconiveau 1-situaties aan het einde van het jaar 56 46 94

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor risicoanalyses van procesveiligheid hebben betrekking op 134 van de in totaal 145 operationele sites,
inclusief O&I-sites.

2020

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

In % 2017 2016 2015
Sites met vereiste PSM-procedures in lijn met hun PSM-niveau 79 90 84

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor PSM-systeemanalyses hebben betrekking op 145 operationele sites, inclusief O&I-sites.

Indicatoren
Risicoanalyseprogramma  DOELSTELLINGEN VAN SOLVAY:

Beperking van prioriteitsrisico's

Process Safety Management-systemen (PSM)

 DOELSTELLING VAN SOLVAY:
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De daling tussen 2016 en 2017 kan worden verklaard door de verandering in de berekeningsmethode. In 2017 vond de berekening plaats op
basis van het aantal gecontroleerde sites, terwijl de gegevens over 2016 en 2015 zijn berekend op basis van alle sites.

Verdeling sites naar hun Process Safety Management (PSM)-niveau

In % 2017 2016
Sites met PSM-niveau 1 (Laag) 49 54
Sites met PSM-niveau 2 (Gemiddeld) 41 34
Sites met PSM-niveau 3 (Hoog) 10 11

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor PSM-systeemanalyses hebben betrekking op 145 operationele sites, inclusief O&I-sites.

Het is de doelstelling van Solvay om ernstige ongelukken 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 Associ-
ations (ICCA) voorgestelde methode.

Incidenten per 100 voltijds medewerkers (medewerkers en aannemers met 2000 uur werk/
medewerker/jaar) 2017 2016 2015
Niveau procesveiligheidsincidenten 0,9 0,7 0,6

De stijgende trend in het aantal gerapporteerde veiligheidsinci-
denten is toe te schrijven aan het groeiend aantal rapporterende
sites alsmede de nieuwe rapportageprocedure.

Solvay kent een wereldwijde richtlijn voor de rapportage van veilig-
heidsincidenten 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.

Incidenten, ingedeeld naar ernst

Aantal 2017 2016 2015
Gemiddeld 281 259 215
Hoog 0 1 1

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor procesveiligheidsincidenten hebben betrekking op 134 van de in totaal 145 operationele sites,
inclusief O&I-sites.

Procesveiligheidsincidenten

de gevolgen voor de mens;

voor het milieu;

schade aan bedrijfsmiddelen en hoeveelheid vrijgekomen chemi-
caliën.
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