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Solvay ondertekent mondiale overeenkomst gericht op sociale en 
milieuverantwoordelijkheid met IndustriALL Global Union  

 

Brussel, 17 december 2013 --- Solvay kondigt aan dat het een mondiale overeenkomst heeft getekend met de 
internationale industriebond IndustriALL Global Union, gericht op sociale en milieuverantwoordelijkheid. De 
ondertekeningsceremonie vond vandaag plaats met Jyrki Raina, Secretaris-Generaal van IndustriALL, en Jean-
Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. Eveneens aanwezig was Albert Kruft, Voorzitter van de Europese 
Ondernemingsraad van Solvay, die dit mondiale akkoord volledig steunt. 

Met deze overeenkomst verbindt Solvay zich ertoe om wereldwijd de internationale sociale normen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties na te leven. 
Solvay verwacht dat zijn leveranciers en onderaannemers deze fundamentele principes zullen respecteren. Deze 
overeenkomst versterkt bovendien de engagementen die Solvay al was aangegaan op het vlak van gezondheid en 
veiligheid op het werk, het beheersen van risico's gelinkt met de verschillende activiteiten en respect voor het 
leefmilieu. 

De ondertekenaars zijn vastberaden dit akkoord op een concrete en dynamische manier toe te passen. Zo zullen 
er elk jaar twee gezamenlijke evaluatiemissies plaatsvinden, met functionarissen van IndustriALL, Solvay 
management en vakbondsvertegenwoordigers, in landen en op productiesites die door IndustriALL worden 
gekozen. De eerste missie toetst de resultaten van het veiligheidbeleid van de Groep en de tweede missie 
beoordeelt de toepassing van de overeenkomst in zijn geheel, bijvoorbeeld op het gebied van leefmilieu, 
salarisniveaus en de relaties met leveranciers en onderaannemers. 

“Deze overeenkomst is een weergave van ons doel om een rijke en evenwichtige dialoog tot stand te brengen met 
de werknemers van de Groep en hun vertegenwoordigers wereldwijd. Het maakt deel uit van ons engagement ten 
gunste van duurzame ontwikkeling en ons streven om overal hoge sociale normen te laten naleven. IndustriALL is 
een partner die ons op een veeleisende en constructieve manier begeleidt bij de toepassing van deze 
overeenstemming,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. 

“Voor IndustriALL komt het er op aan dat multinationals zich waardig gedragen en de rechten van werknemers 
overal ter wereld naleven. Het vrijwillige engagement van Solvay is van groot belang omdat het hiermee publiek 
uiting geeft aan zijn overtuiging dat sociaal overleg op internationaal niveau niet alleen mogelijk maar ook 
noodzakelijk is en vooruitgang brengt voor iedereen. We kennen Solvay erg goed en hebben er vertrouwen in dat 
we samen de toepassing van dit akkoord zo efficiënt mogelijk kunnen verzekeren”, zei Jyrki Raina, Secretaris-
Generaal van IndustriALL.  

 

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

IndustriALL Global Union vertegenwoordigt 50 miljoen werknemers in 140 landen, in uiteenlopende sectoren als de petroleum- en 
gaswinning, chemie, mijnbouw, scheepsbouw, automobielsector, ruimtevaart, productie van bouwmaterialen, milieudiensten enz. 
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