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Solvay rondt met succes de tweede registratiefase af in het kader van REACH 
 

 

Brussel, 3 juni 2013 --- Solvay deelt mee dat het met succes de registratie heeft beëindigd van de 
161 stoffen die behoren tot de tweede op tonnenmaat gebaseerde categorie. Om deze fase tot een 
goed einde te brengen heeft de Groep een honderdtal van zijn mensen moeten mobiliseren. 

“Nu we deze tweede fase rond hebben kunnen wij onze klanten complete informatie leveren met het 
oog op een optimaal gebruik van onze producten. REACH heeft ons de kans gegeven om achter ons 
innovatiestreven extra vaart te zetten, vervanging voor sommige van onze producten te vinden en om 
alles naar een meer duurzame chemie om te buigen”, zo verklaarde Gérard Collette, Industrieel 
Directeur bij Solvay. 

Solvay heeft zich altijd zeer sterk gevoeld dankzij zijn engagement op het gebied van Veiligheid, 
Gezondheid en Leefmilieu (HSE), in het bijzonder wat de veiligheid van zijn producten betreft. Solvay 
heeft het REACH-programma van meet af aan gesteund en heeft alles in het werk gesteld om de 
opeenvolgende fasen waarin deze regelgeving voorziet te respecteren en daadwerkelijk uit te voeren. 
Competente Solvay-teams zullen er voor zorgen dat ook de derde registratiefase van REACH een 
succes wordt: die loopt af in juni 2018 en betreft zowat 400 stoffen en volumes die variëren van 1 tot 
100 ton per jaar. 

 

 

 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie 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: SOLBT.BR). 
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