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Waarden doen ertoe | Hoogtepunten Duurzaamheidsverslag 2014
Uitmuntendheid. Vertrouwen. Respect. Verantwoordelijkheid.
Ga naar vermilionenergy.com/sustainability voor het complete duurzaamheidsverslag van Vermilion
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boe 	barrel of oil equivalent (vaten olie-equivalent)
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Gezondheid & Milieu

van 1 boe voor 6 mcf aardgas)
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VGM	Veiligheid, Gezondheid & Milieu
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NGLs

natural gas liquids (aardgasvloeistoffen)

$M

duizend dollar

$MM

miljoen dollar

Vermilion is een beursgenoteerde, internationale olieen gasproducent.
Ons hoofdkantoor bevindt zich in Calgary (Alberta, Canada) en we beschikken wereldwijd
over locaties in regio’s met stabiel fiscaal en wettelijk beleid met betrekking tot exploratie
en ontwikkeling van olie- en gas.
Onze kernbusiness omvat acquisitie, exploratie, ontwikkeling en optimalisatie van
productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië.

In 2014:
• produceerde Vermilion bijna 18 miljoen boe olie en gas
•	genereerde Vermilion meer dan $ 1,3 miljard
aan netto-inkomsten
•	distribueerde Vermilion meer dan $ 272 miljoen aan dividend
aan onze aandeelhouders

•	betaalde Vermilion bijna $ 266 miljoen aan belastingen
en leges in de jurisdicties waarin we opereren
•	investeerde Vermilion meer dan $ 1,3 miljoen in ondersteuning
van de gemeenschap
•	trok Vermilion $ 37 miljoen uit voor de bescherming
van ons milieu

Canada

Frankrijk

Nederland

Productie

23.001 boe/d

Productie

11.011 boe/d

Productie

6.443 boe/d

Personeel

304

Personeel

187

Personeel

110

Netto-inkomsten $ 472,2 MM
Reserves

120.243 Mboe

VERENIGDE STATEN

Netto-inkomsten $ 402,8 MM
Reserves

57.967 Mboe

195 boe/d

Productie

6.571 boe/d

Personeel

8

Personeel

75

Reserves

2.129 Mboe

Netto-inkomsten $ 118,8 MM
Reserves

14.196 Mboe

Australië

Productie

Netto-inkomsten $ 964 MM

Opmerkingen:
Netto-inkomsten = verkoop minus leges
Personeel = medewerkers + aannemers
Reserves = bewezen + waarschijnlijk

Netto-inkomsten $ 283,5 MM
Reserves

17.983 Mboe
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ons TWEEDE
JAARLIJKSE
duurzaamheidsverslag

Het is mij een genoegen u het tweede jaarlijkse
duurzaamheidsverslag van Vermilion te presenteren. Hoewel
het produceren van een jaarlijks duurzaamheidsverslag
een relatief nieuwe onderneming voor Vermilion is, is het
produceren van olie en gas op een duurzame en sociaal
verantwoorde wijze dat niet.
De kernwaarden van Vermilion, Uitmuntendheid, Vertrouwen, Respect
en Verantwoordelijkheid zijn gedurende onze 20-jarige geschiedenis
de leidraad geweest bij wat we doen en hoe we het doen. We hebben
ons er altijd op toegelegd onze activiteiten uit te voeren op een
manier die de gezondheid en de veiligheid van onze mensen en onze
gemeenschap beschermt, en we hebben er altijd naar gestreefd om onze
werkzaamheden op een manier te doen die het milieu zo goed mogelijk
beschermt. Deze doelstellingen hebben we consistent de hoogste prioriteit
gegeven en dit zullen we ook in de toekomst blijven doen.
Het produceren van de energie waarop mensen voor hun dagelijkse
behoeften en het onderhouden van hun levenskwaliteit vertrouwen, is
zowel een groot privilege als een grote verantwoordelijkheid. We zijn er
ons terdege van bewust dat we allemaal een rol spelen bij het aankaarten
van de milieueffecten van een maatschappij waarin koolstof een primaire
rol speelt in de energiebehoefte, of we nu producenten of consumenten
van energie uit fossiele brandstof zijn. Daarmee blijft Vermilion zich ertoe
verplichten het milieu te beschermen door middel van verbeteringen
waarmee maximale energie- en waterefficiëntie wordt bereikt evenals het
verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd houden
we ook terdege rekening met de gevolgen die onze operaties voor het
land hebben.
Terugkijkend op 2014 ben ik trots op wat we hebben bereikt en voel
me erdoor bemoedigd dat we deze resultaten hebben behaald ondanks
de uitdagingen waarmee onze industrie wordt geconfronteerd door de
significante daling van de grondstoffenprijzen in laatste helft van het
jaar. Ik geloof dat ons succes ten dele kan worden toegeschreven aan
onze continue focus op het ervoor zorgen dat VGM prioriteit krijgt boven
alle andere factoren van onze business. Onze mensen onderschrijven de
overtuiging dat succesvolle, goed bestuurde bedrijven op de eerste plaats
hun duurzaamheidsimpact weten te beheren. We geloven dat we door het
verankeren van duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie niet alleen risico’s
op het gebied van arbeidsveiligheid, openbare veiligheid, milieu, financiën
en reputatie verminderen, maar dat we uiteindelijk ook economische
en sociale voordelen genereren voor al onze stakeholders en voor de
gemeenschappen waarin we opereren.
Terwijl we doorgaan met de uitdagingen aan te gaan waarvoor de
economische crisis ons stelt, blijven we zeer gefocust op het waarmaken
van onze duurzaamheidsvisie: het leveren van langetermijnwaarde voor
onze aandeelhouders, door op een economisch, milieutechnisch en
sociaal duurzame manier te opereren. Een manier die wordt erkend als
voorbeeld in onze industrie.
Ik geloof dat Vermilion een bedrijf is dat altijd boven verwachting heeft
gepresteerd, zowel wat betreft onze operationele resultaten als ons
engagement met onze gemeenschappen. Ons Duurzaamheidsverslag 2014
gaat voort op onze uitstekende prestaties op dit gebied en ik nodig u uit
om ons te bezoeken op vermilionenergy.com/sustainability.
Hoogachtend,

Lorenzo Donadeo
Chief Executive Officer
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Onze benadering van duurzaamheid
We begrijpen onze morele en wettelijke
verplichting om te opereren op een manier
die de gezondheid en veiligheid van onze
mensen en gemeenschappen beschermt,
rentmeesterschap te tonen in het milieu
en onze mensen, partners en leveranciers
respectvol en eerlijk te behandelen.
Onze exploratie- en productieactiviteiten hebben potentiële
gevolgen voor een breed scala aan stakeholders die
verwachten dat Vermilion consistent sterke financiële
resultaten behaalt op een verantwoordelijke en ethische wijze.

Om onze verplichtingen waar te kunnen maken,
vertrouwen we op het raamwerk van ons
duurzaamheidsbeleid, dat duurzaamheid in alle
facetten van ons bedrijf integreert, in de volgende
vijf kerngebieden:
1.		Bestuur en ethiek
2.		Economische prestaties
3.		 Mensen
4.		Gezondheid, veiligheid & milieu

Onze Raad van Bestuur en onze directie- en
leiderschapsteams blijven de verwachtingen van onze
stakeholders als doorslaggevend beschouwen voor
het succes van Vermilion. Deze verwachtingen zijn
geïncorporeerd als doelstellingen in onze strategische
langetermijnvisie en geïdentificeerd als verplichtingen voor
de jaarplanning, en de vooruitgang van deze verplichtingen
worden elk kwartaal beoordeeld.
We geloven dat deze aanpak bijdraagt aan het feit
dat Vermilion een favoriete keuze van investeerders,
medewerkers, partners en gemeenschappen is.

Onze
Duurzaamheidsvisie
Als verantwoordelijke olie- en
gasproducent levert Vermilion Energy
Inc. consistent langetermijnwaarde
voor aandeelhouders door op een
economisch, milieutechnisch en sociaal
duurzame manier te opereren. Een
manier die wordt erkend als voorbeeld
voor de industrie.

5.		 Gemeenschappen
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Over ons verslag
Om de materiële kwesties voor duurzaamheidsverslaglegging te identificeren, begon
Vermilion met het beschrijven van de belangrijkste elementen in onze waardeketen.
We identificeerden onze belangrijkste stakeholders en prioriteerden de kwesties op basis van relevantie en
verwacht effect op Vermilion of de stakeholders. We ontwikkelden vervolgens onze materialiteitsmatrix door
middel van het G4-raamwerk van GRI en selecteerden kwesties met mogelijk zwaarwegende consequenties voor
zowel stakeholders als het bedrijf om in ons duurzaamheidsverslag ter discussie te stellen.

STAP 1 Onze waardeketen
De operaties van Vermilion zijn van invloed op een lange waardeketen die petrochemische bronnen
verbindt met activiteiten die essentieel zijn voor ons dagelijkse leven, zoals transport, productie en
verwarming, en daarmee bijdraagt aan de kracht en weerbaarheid van onze wereldwijde economie.

exploratie

levering

Productie

transport

Productgebruik

Hoe we
nieuwe olie- en
gasmogelijkheden
identificeren,
analyseren en
ontwikkelen

De externe aannemers,
leveranciers, materialen
en expertise waar we
gebruik van maken
gedurende ons proces,
van exploratie tot
sanering

De wijze waarop
we olie, gas en
geassocieerde
bijproducten winnen
op onze operationele
locaties, met de
volledige levenscyclus
van de ontwikkeling
van onze olie- en
gasbronnen

Hoe Vermilion
onze producten
en bijproducten
transporteert en op
de markt brengt en
hoe deze producten
verder naar de
eindverbruiker
worden
getransporteerd

De midstream
en downstream
raffinadeurs die onze
klanten uitmaken en de
bedrijven en individuele
consumenten die
gebruikmaken van
de producten die het
resultaat zijn van hun
activiteiten

STAP 2 Onze belangrijkste stakeholders
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GEMEENSCHAPPEN

PARTNERS EN
LEVERANCIERS

Onze medewerkers, partners, leveranciers, beleggers, en de
mensen in de gemeenschappen waarin we opereren hebben de
grootste kans om direct te worden beïnvloed door onze operaties.
Voor al deze groepen kan een mislukking in het verwezenlijken
van onze economische, milieutechnische en/of sociale prestaties
negatieve en langdurige gevolgen hebben. Deze groepen
beïnvloeden op hun beurt ons bedrijf en onze operaties op
verschillende manieren, onder meer door het verschaffen van het
kapitaal waarmee we onze activiteiten kunnen financieren en door
het formuleren van verwachtingen ten opzichte van veiligheid
en milieuprestaties. Het voldoen aan deze verwachtingen is de
sleutel tot het behouden van ons maatschappelijk draagvlak om
te opereren en het vergroten van onze productiviteit. Daarom
moeten we regelmatige en doorlopend met deze stakeholders
communiceren.

BELEGGERS

PERSONEEL

STAP 3 Onze MATERIALITEITSMATRIX
Wanneer de kwesties relevant bleken voor Vermilion of haar stakeholders, identificeerden we of het effect voor Vermilion hoog,
gemiddeld of laag was, en of het effect vanuit het perspectief van onze belangrijkste stakeholders hoog, gemiddeld of laag was.

HOOG

Veiligheid
Economisch effect
Ethiek en bestuur

Wet-, en regelgeving
Biodiversiteit, materialen

Water, energie, emissies, afval, morsingen
Medewerkersbetrokkenheid

MEDIUM

Steun aan de omgeving
Diversiteit
Mensenrechten

Ketenbeheer
Operationele efficiëntie

Technologie en innovatie

LAAG

impact of bezorgdheid stakeholder

Het is belangrijk te vermelden dat materialiteit in deze context geen beoordeling van maatschappelijk belangrijke kwesties is. De
problemen rond mensenrechten vormen bijvoorbeeld een grote zorg, maar het effect op Vermilion of onze stakeholders wordt
als laag beschouwd omdat onze operaties plaatsvinden in landen met robuuste wetgevingen en handhaving rond deze kwesties.

LAAG

MEDIUM

HOOG

Huidig of potentieel effect voor Vermilion

STAP 4 inhoud van ons rapport
We gebruikten onze materialiteitsmatrix om kwesties met groot belang te identificeren en in ons duurzaamheidsverslag te
behandelen. Deze worden weergegeven in de volgende tabel, in combinatie met bijpassende belangrijke componenten.

Veiligheid	Economisch	Ethiek en	Milieu	Personeelseffect
integriteit		
betrokkenheid
Persoonlijke	Economische 	Ethiek en	EnergieGezondheid
prestaties
integriteit
consumptie
en veiligheid

Werkgelegenheid

Procesveiligheid	Reserves
Bestuur	Uitstoot van	Training en
			
broeikasgassen
opleiding
	Investeringen in	Anticorruptie
de gemeenschap

Watergebruik

			Afvalwater en afval,
			
inclusief lekken
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ons leiderschap
ETHISCHE CULTUUR
De mannen en vrouwen die samen de Raad van Bestuur vormen,
zijn bewezen leiders die ons management aansturen, zorgen voor
de voortdurende integriteit van onze mensen en processen, houden
toezicht op risicobeheer en positioneren ons bedrijf zo dat we onze
missie van het consistent leveren van superieure beloningen voor
beleggers, medewerkers, partners en de gemeenschappen waarin we
actief zijn waarmaken.
Elke directeur en leidinggevende begrijpt dat hij of zij een fiduciaire
plicht heeft ten opzichte van Vermilion en haar stakeholders, waartoe
ook de verplichting eerlijk en in goed vertrouwen te handelen behoort.
Onze Zakelijke Gedragscode biedt een raamwerk met richtinggevende
principes voor directeuren, leidinggevenden en medewerkers
wereldwijd, en ondersteunt de personificatie van onze kernwaarden en
het tonen van onze ethische bedrijfspraktijken.

Uitmuntendheid
Vertrouwen
Respect
Verantwoordelijkheid
ONZE KERNWAARDEN
BEPALEN WAT
WE DOEN EN
HOE WE HET DOEN

Bestuurserkenning

Verschillende organisaties,
waaronder The Globe and Mail
(Board Games), Canadian Coalition
for Good Governance en Brendan
Wood International, gaven Vermilion
erkenning voor de hoogwaardige
bestuursnormen.

Sinds 8 mei 2015 bestaat onze Raad van Bestuur uit 10 directeuren en een bedrijfssecretaris.
Van onze huidige directeuren zijn er negen onafhankelijk (90%) en twee vrouwelijk (20%). Deze
personen houden toezicht op alle zaken die te maken hebben met de bedrijfsprestaties, waaronder de
economische, milieutechnische, sociale en bestuurstechnische impact, in vier commissies:
•
•
•
•

Audit (Killi (voorzitter), Ghersinich, Reinhart en Williams)
Bestuur en Personeelzaken (Macdonald (voorzitter), Raiss, Killi, Reinhart en Williams)
Veiligheid, Gezondheid & Milieu (Madison (voorzitter), Macdonald, Marchant en Raiss)
Onafhankelijke reserves (Ghersinich (voorzitter), Leiker, Macdonald, Madison en Marchant)

De structuur van onze Raad van Bestuur bestaat uit een enkele laag. Vermilion heeft nooit een
uitvoerend comité gehad dat beslissingen kan nemen zonder de rest van de Raad van Bestuur.

INTERNATIONALE DIRECTEURSCHAPPEN

Vermilion hanteert normen voor goed bestuur ten opzichte van zijn internationale dochterbedrijven
en heeft onafhankelijke directeuren benoemd voor de Raden van Bestuur van onze verschillende
dochterondernemingen. In totaal hebben we 11 onafhankelijke directeuren, waaronder twee vrouwen.
De Raden van Bestuur van onze internationale dochterondernemingen hebben twee lagen. Tot de leden
behoren ook niet-uitvoerende directeuren en vertegenwoordigers van de medewerkers.
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RISICOTOEZICHT
Vermilion is een verantwoordelijk bedrijf en effectief risico- en crisisbeheer is dan ook essentieel.
Onze focus op bewustwording en het effectieve beheer van onze bedrijfsgerelateerde risico’s,
inclusief economische, milieutechnische en sociale risico’s, begint bij onze Raad van Bestuur.
Middels haar vier commissies beoordeelt de Raad
van Bestuur op onafhankelijke wijze elk kwartaal de
effectiviteit van Vermilions identificatie en het beheer van
risico’s. Dit wordt door ons directieteam in actie omgezet
via de implementatie van corresponderende beleidslijnen
en procedures.

Ons personeel speelt eveneens een belangrijke rol in het
identificeren van mogelijke risicogebieden. Feedback
wordt doorgegeven aan het managementteam, dat op
diens beurt rapporteert aan het personeel met reacties op
zorgen, ideeën en suggesties. Materiële feedback wordt
ook doorgegeven aan de Raad van Bestuur.

PROCES VAN ONDERNEMINGSRISICOBEHEER
VAN VERMILION
(Gebaseerd op Coso ERM-raamwerk)
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Onze mensen
WE ZIEN ONZE STERKE CULTUUR ALS DE ALLERBELANGRIJKSTE
FACTOR VOOR ONS LANGETERMIJNSUCCES.
Onze cultuur beïnvloedt alles wat we doen en hoe we het
doen. Daarom focussen we ons op:
• Het behouden van de belangrijkste elementen van onze
cultuur en het vinden van manieren om onze mensen
bijzonder betrokken en tevreden te houden
• Het bieden van unieke ontwikkelingsmogelijkheden die
ertoe leiden dat getalenteerde mensen zich bijzonder
aangetrokken voelen en voor het bedrijf behouden blijven
• Het bieden van flexibiliteit om de diversiteit van onze
mensen tegemoet te komen
• Proactief zijn in het wervingsbeleid zodat ons bedrijf aan
zowel de huidige als toekomstige vraag kan voldoen
We geloven dat we door het voeden en beschermen van onze
cultuur de allerbesten aantrekken en behouden. Het succes
van onze pogingen is het best af te lezen aan onze consistent
laag vrijwillig verloopcijfer, dat jaar in jaar uit beduidend lager
uitvalt dan het industriegemiddelde.

Verloopcijfers - 2014
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2014 in een oogopslag

Op 31 december 2014 bestond ons team wereldwijd uit 690 mensen.
Vaste medewerkers maakten bijna 80% van ons personeelsbestand uit.

VERDELING VAN PERSONEELSBESTAND OP
REGIO EN GESLACHT
200

150

100

50

0
2012 2013 2014

2012 2013 2014

2012 2013 2014

2012 2013 2014

CANADA

FRANKRIJK

NEDERLAND

AUSTRALIË

MANNEN

2014
DUITSLAND

2014
VERENIGDE STATEN

VROUWEN

Hoewel we op dit moment geen formeel beleid voeren met betrekking tot het aantal vrouwen in het managementteam,
op dit moment zijn op dit moment twee van de tien directeuren (20%) van onze Raad van Bestuur, en één van de vijf
(20%) van onze executive officers vrouw. In 2014 hadden we meer dan twee keer zoveel vrouwen in leidinggevende
posities als in 2013 (23 tegenover 11).

AANTAL VROUWEN IN
LEIDINGGEVENDE POSITIES

PERSONEELSBESTAND PER
BEDRIJFSONDERDEEL
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Totaal aantal leidinggevende posities: 132
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VERENIGDE STATEN
45% van ons personeelsbestand was gevestigd in Noord-Amerika,
44% in West-Europa en 11% in West-Australië.

Voor het zesde jaar op rij zijn we zowel in Canada als in Frankrijk opgenomen
in de Best Workplaces List van het Great Place to Work Institute®. We hebben
ook voor het tweede jaar op rij de lijst van beste werkgevers in Nederland
gehaald:
• In Canada werden we tiende tussen meer dan 300 deelnemende bedrijven
• In Frankrijk werden we negende tussen 101 deelnemende bedrijven
• In Nederland werden we achtste tussen 79 deelnemende bedrijven
Deze beoordelingen zijn gebaseerd op de tweeledige benadering van het
instituut: een onafhankelijke beoordeling van onze cultuur en de vertrouwelijke
antwoorden van onze medewerkers op de enquête van het instituut.
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Onze toewijding aan Veiligheid,
Gezondheid & Milieu (VGM)
Niets is belangrijker voor Vermilion dan het
voeren van onze activiteiten op een manier die
de gezondheid en veiligheid waarborgt van onze
mensen en degenen die direct of indirect bij
onze activiteiten betrokken zijn.

VGM: Overal. Dagelijks. Iedereen.
We weten dat er een duidelijk verband is
tussen goede VGM-prestaties en goede
zakelijke prestaties.
We consolideren onze inspanningen en richten ons op wat we als de vijf
pijlers van VGM-prestaties beschouwen, omdat wij van mening zijn dat
dit onze mogelijkheid verbetert om onze VGM-prioriteiten te bevorderen
en ons risico te reduceren, wat ons vervolgens helpt bij het zorgen voor
werknemer- en openbare veiligheid, bescherming van het milieu en de
realisatie van superieure bedrijfsresultaten.
Onze vijf primaire VGM-pijlers zijn:
• VGM-cultuur
• Communicatie- en kennismanagement
• Beheer van technische veiligheid
• Incidentpreventie
• Operationeel rentmeesterschap en duurzaamheid

Onze VGM-visie is het
volledig integreren van VGM
in onze zakelijke en culturele
activiteiten, wat leidt tot een
incidentvrije werkplek.
Onze prestaties in 2014 op het
gebied van VGM zijn een goede
indicator van onze vorderingen
bij het realiseren van onze
VGM-visie. Voorbeelden van
deze prestaties zijn:
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VGM-cultuur

• Vestiging van duidelijke prioriteiten
en meetbare acties rond 5
belangrijke aandachtsgebieden
van VGM-cultuur, communicatieen kennismanagement, beheer
van technische veiligheid,
incidentpreventie en operationeel
rentmeesterschap en duurzaamheid
• Introductie van een Beleid
betreffende eerlijke cultuur om
transparantie in onze processen te
waarborgen
• Vorming van een VGM-stuurcomité
en -werkgroep in het senior
management

Communicatie- en
kennismanagement

• Publicatie van ons eerste
Bedrijfsduurzaamheidsverslag
• Indiening van ons eerste verslag voor
het Carbon Disclosure Project (CDP)
• Ontwikkeling, communicatie en
meting ten opzichte van leidende en
lopende primaire prestatie-indicatoren
voor VGM
• Voortdurende ontwikkeling en
versterking van ons competentieen trainingsprogramma

Onze focus op veiligheid
Onze focus op bevordering van een op veiligheid
georiënteerde cultuur wordt weerspiegeld in
ons VGM-mantra: “VGM: Overal. Dagelijks.
Iedereen.” Deze focus begint vanaf de top en is
diepgeworteld in onze hele organisatie.
We monitoren onze gezondheids-, veiligheids- en
milieubeheerprestaties door middel van een aantal proactieve
indicatoren voor het monitoren van gevarenidentificatie
en risicobeheersingsmaatregelen op de werkplek. Deze
omvatten aannemersobservaties, gevarenidentificaties,
locatie-inspecties, management- en personeelsdeelname aan
veiligheidsvergaderingen en locatiebezoeken.
Lopende indicatoren, zoals het aantal arbeidsongevallen, het
aantal lekken en de daaraan gekoppelde volumes worden
gebruikt om effectiviteit van ons VGM-programma te evalueren
en worden gevolgd als onderdeel van het feedbackproces in
onze proactieve aanpak om een veilige en gezonde werkplek
te creëren.

In 2014 hebben we meer dan 92% van onze
proactieve indicatoren gehaald.
Onze arbeidsongevallenindex voor 2014 was 1,4635 per
200.000 werkuren, wat een toename inhield ten opzichte van
onze arbeidsongevallenindex in 2013 (1,093) en 2012 (0.9718).
In 2014 registreerden we 29 arbeidsongevallen en alle betrokken
medewerkers konden hun taken snel weer hervatten.

TOTALE ARBEIDSONGEVALLEN
FREQUENTIE (PER 200.000 WERKUREN)
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OPENBARE VEILIGHEID

In november 2014 organiseerde Vermilion
de allereerste grootschalige onshore
calamiteitenoefening voor de olie- en
gasindustrie in Nederland. Bij deze
calamiteitenoefening waren ruim 150 deelnemers
en waarnemers betrokken. Deze was niet
alleen ontworpen om de rampenbestrijding
te testen van Vermilion, maar ook die van de
eerstehulpverleners uit de lokale veiligheidsregio.
De oefening bevestigde het vermogen van
Vermilion om effectief in te spelen op calamiteiten
en bood een uitstekende leermogelijkheid voor
alle deelnemers over wat er verder verbeterd kan
worden in het geval van een calamiteit.

We blijven erop gericht het aantal arbeidsongevallen terug
te brengen naar nul; daarom zijn alle incidenten volledig
onderzocht en zijn er passende corrigerende maatregelen
genomen in een poging om te voorkomen dat soortgelijke
incidenten zich in de toekomst voordoen.

BEHEER VAN TECHNISCHE
VEILIGHEID

• Herziening en bijwerking van ons
VGM-beleid om onze VGM-doelen te
reflecteren
• Aanvang met de implementatie van
onze systemen voor procesveiligheid
en asset-integriteitbeheer
• Bijwerking van verschillende primaire
bedrijfsnormen voor VGM, zoals de
gebeurtenisbeheermethode

Incidentpreventie

• Ontwikkeling van een solide
programma voor gevarenidentificatie en
risicobeheer rond onze grootste fatale
risicoblootstellingen
• Ontwikkeling van een solide programma
voor gevarenidentificatie en risicobeheer
rond onze grootste milieugevoelige
locaties
• Voortdurende inspanning voor
risicobeheer met gedetailleerde
planning voor rampenbestrijding

Operationeel
rentmeesterschap en
duurzaamheid

• Vermindering van milieutechnische
aansprakelijkheid op de lange termijn
door het gepland en beheerd ontmantelen,
verlaten en herstellen van geleasede putten
en faciliteiten
• Beheer van onze eigen afvalproducten door
vermindering, recycling en terugwinning
• Uitvoering van pilotprogramma’s en proeven
met betrekking tot de implementatie van
nieuwe technologie om milieuprestaties te
verbeteren en de impact van onze operaties
te verminderen.
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Onze focus op milieu
We streven ernaar onze zaken op de meest mileuverantwoordelijke manier uit te voeren die
mogelijk is.
Onze toewijding voor het streven naar de beste VGM in de sector is ook een toewijding voor het streven naar voortdurende
verbetering in alles wat we doen. Naast het blijven opbouwen van processen om onze duurzaamheidseffecten te volgen
en te begrijpen, gaan we tot het uiterste om, waar mogelijk, processen te gebruiken die onze effecten op het milieu
zullen reduceren.

Onze focus op milieutechnisch rentmeesterschap benadrukt vier kerngebieden
voor voortdurende verbetering:
1.	Energie-efficiëntie

We zijn van mening dat energie-efficiëntie en operationele
efficiëntie hand in hand gaan, wat ons achtereenvolgens helpt
onze invloed op het milieu te minimaliseren. Er zijn een aantal
zaken die onze emissieverminderingsactiviteiten sturen,
waaronder naleving van wet- en regelgevingsvoorschriften
en normen, betrokkenheid van medewerkers en financiële
optimalisatieberekeningen.

3. Maximaliseren van onze waterefficiëntie

We proberen ons drinkwaterverbruik daar waar mogelijk
te verminderen. We tonen primaire prestatie-indicatoren
voor waterverbruik in het gedeelte Prestatiegegevens
van ons complete Duurzaamheidsverslag 2014. Dit is
inclusief wateronttrekking op bron, en percentage en
volume van gerecycled en opnieuw gebruikt water.

4.	Zorgen voor het land
2.	Vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen

We begrijpen onze verantwoordelijkheid om zorgvuldige
rentmeesters van het land te zijn.

Ons bruto uitstootprofiel steeg in 2014, hoewel de energieintensiteit daalde. De toename is disproportioneel kleiner
dan verwacht, gezien onze productiegroei (30% van ons
basisjaar 2012 tot 2014), veelal dankzij onze uitstootgerichte
programma’s en operationele efficiëntie.
De toename in 2014 is primair het resultaat van de acquisities
die we in 2014 doorvoerden. Deze vertegenwoordigen
ongeveer 23% van Vermilion’s gecombineerde uitstoot in
Omvang 1 en 2 in 2014. In 2015 hebben we dankzij de bouw
van nieuwe infrastructuur, het koppelen van onze productie
in verzamelsystemen, het installeren van damptanks met
fakkels, het upgraden van fakkelreeksen en het overgaan
op instrumentluchtsystemen het affakkelen en uitstoten
van oplosgas bijna volledig geëlimineerd bij onze nieuw
aangetrokken assets in Zuidoost-Saskatchewan. We
verwachten dat dit wordt vertaald in een besparing van
ongeveer 120.000 metrische ton CO2e.

Uitstootintensiteit van
broeikasgassen (CO e per boe)
2
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Verminderen van uitstoot van broeikasgassen door aardwarmte
In 2015 ondertekenden we een 30-jarig partnerschap met een Franse landontwikkelaar om aardwarmte te leveren aan
tot wel 450 huizen in een nieuwgeplande ecobuurt. De bouw van de ecobuurt, die zich in La Teste in het zuidwesten van
Frankrijk bevindt, begon in 2015 en zal naar verwachting worden afgerond in 2018.
Hoe het werkt:
• Vermilion produceert olie uit drie velden
in het Bekken van Arcachon (deel van het
Bekken van Aquitanië): Les Mimosas, Les
Pins en Les Arbousiers. De productie is
geconcentreerd in een centrale batterij,
waar naast de olie ongeveer 1.000 m3
water per dag wordt geproduceerd met een
temperatuur van 70 graden.

• De installatie van een
warmtewisselaar op onze
batterij maakt de overdracht
mogelijk van energie van
het productiewater naar
de ecobuurt, waarmee
ongeveer 80% van de
verwarmingsbehoefte van
de huizen is gedekt.

DUURZAME LEEFOMGEVING

BATTERIJ

Verwarming

60°C

30°C
WISSELAAR

1000m3/d @ 70°C

PRODUCERENDE
BRONNEN

WIST U DAT...

Nabijheid tot transportverbindingen is een doorslaggevende factor voor onze kantoorlocaties en helpt
ons bij het verminderen van onze invloed op het milieu. Driekwart van onze medewerkers in Perth gaat
te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk!

BENUTTEN VAN ONZE KENNIS OVER AARDWARMTE IN NEDERLAND
In februari 2014 stuurden we een kennisgevingsbrief naar het Nederlandse Ministerie van Economische
Zaken, waarin we aangaven dat we met onze bodem-, VGM- en boorexpertise bij willen dragen aan
de ontwikkeling van lokale aardwarmteprojecten. Dit ten behoeve van de plaatselijk gemeenschappen
waarin onze operationele activiteiten plaatsvinden, en om synergie te creëren met onze zakelijke en
industriële buren.
Tot nu toe hebben we onze activiteiten gericht op het converteren van drie uitgeputte gasputten in de
provincie Noord-Holland in een aardwarmte-pilotproject ter ondersteuning van de ontwikkeling van een
regionaal bedrijvenpark. We hebben tot op heden bijna 100.000 euro aan dit project besteed en hopen
dit pilotproject voort te kunnen zetten tot aan de bouwfase in 2016.
We ontwikkelen ook beoordelingsplannen van aardwarmte bij nieuwe projecten voor mogelijke
gasboringen, zodat we bij één booroperatie zowel de mogelijkheden van aardgas- als van
aardwarmtewinning kunnen bekijken. Het is onze overtuiging dat het combineren van de planning en
ontwikkeling van de mogelijkheden van aardgas- en aardwarmtewinning via één operatie nettovoordelen
voor alle stakeholders biedt, aangezien het uiteindelijk zal resulteren in het onderzoeken van meer
mogelijkheden voor aardgas- en aardwarmtewinning voor zowel lokale als nationale stakeholders.

BEHEER VAN KLIMAATVERANDERING
We integreren de kwestie van klimaatverandering in op een aantal manieren in de bedrijfsstrategie
van Vermilion:
• Onze focus op het bereiken van de
• We hebben ons projectbeheerkader
• We onderzoeken en herbeoordelen
beste VGM in de sector stimuleert
aangepast om aspecten van
jaarlijks de risico’s die verbonden
managementondersteuning van
duurzaamheid en klimaatverandering
zijn aan klimaatveranderingen en
programma’s die onze milieuprestaties
op te nemen, waaronder regelgevende
de mogelijke effecten van onze
verbeteren en onze mensen in staat stellen
verandering, watergebruik,
wereldwijde operaties, waaronder
operationele verandering te bewerkstelligen.
vermindering van uitstoot en
de stijgende zeespiegel,
• We zijn toegewijd om alle regelgevende
verkleining van milieueffecten, wat
koolstofdioxideheffingsschema’s
regimes na te leven in al onze
resulteert in minder fragmentatie van
en koolstofdioxidebedrijfsonderdelen.
het ecosysteem.
uitstootvereisten.
Er zijn in 2014 verschillende belangrijke zakelijke beslissingen genomen om uitstoot te verminderen. We hebben bijvoorbeeld
vereiste aanpassingen aangebracht bij verworven assets in Nederland, de Verenigde Staten en Canada, waarmee we een
aanzienlijke vermindering (~50%) van Vermilions uitstootniveaus van 2014 op de middellange termijn mogelijk maken.
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Onze focus op milieu
FRANKRIJK - Vier boomvormige betonnen riffen bevinden zich nu in
het Meer van Parentis-Biscarrosse, dankzij de steun van Vermilion bij het
vervoeren en installeren.
Via dit voor Frankrijk unieke project (de plaatsing van grootschalige kunstmatige riffen in een
zoetwatermeer) helpt Vermilion de biodiversiteit van het meer voor de toekomst zeker te stellen,
en draagt het bij aan zowel milieubescherming als economische ontwikkeling.

CANADA - Vermilions gestapelde werkwijze met horizontale putten in

Pembina helpt ons oppervlaktebeslag te minimaliseren.

We programmeren deze putten normaal gesproken vanaf een enkele oppervlaktelocatie, waarbij tot
wel acht putten worden geboord vanaf een enkele locatie. Boren vanaf één boorlocatie vermindert
de oppervlakte-uitbreiding van de putlocatie, oppervlaktefaciliteiten, pijpleidingen en wegen. Om
dit in perspectief te plaatsen: het oppervlaktebeslag bij verticaal boren van putten is ongeveer
1,7 hectare per put, terwijl het oppervlakbeslag bij horizontaal boren van acht putten slechts 0,5
hectare per put is.

NEDERLAND - We erkennen dat we land, water en zee met vele buren
delen, waaronder gevederde. Daarom is het heel belangrijk dat we onze
locaties schoon en veilig houden.
We werken nauw samen met milieu-experts in onze activiteiten om ervoor te zorgen dat we
de vogelmigratie en voedings- en broedpatronen niet verstoren. In bepaalde gevallen betekent
dit dat we onze ontwikkelingsactiviteiten uitstellen of opnieuw plannen. In 2015 stelden we
bouwactiviteiten voor een pijpleiding rond onze putlocatie Diever-02 uit, om te zorgen dat we
broedende vogels in de buurt niet verstoorden.

Australië - In 2014 accepteerde de National Offshore Petroleum Safety

and Environmental Management Authority (NOPSEMA) het milieuplan voor de
Wandoo-faciliteit en het milieuplan voor putbouw.

We voeren in Wandoo offshore zeemonitoring uit om Vermilions mogelijke invloed op het zeemilieu
te bepalen en indien nodig verdere verbeteringen in mlieubeheer door te voeren. Als belangrijke
stakeholder in de regio is het de verantwoordelijkheid van Vermilion om de bredere gemeenschap te
helpen bij het handhaven van de gezondheid van het regionale milieu.

VERENIGDE STATEN - Onze oppervlaktegeologie in het gebied
van Noordoost-Wyoming staat bekend om de vondst van meerdere
aanzienlijke dinosaurusfossielen.
Dit is nog een reden om onze bouw- en putoperaties voorzichtig uit te voeren en aan
alle reguleringen te voldoen, en om er in samenwerking met experts voor te zorgen dat
archeologische artikelen geïdentificeerd en bewaard kunnen worden. Onze meest recente
archeologische opgravingen waren hier een schedel van een triceratops en andere
dinosaurusbotten, tijdens de bouw van een putlocatie. De fossielen zullen naar het Museum
of Nature and Science in Denver gaan.
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ONZE GEMEENSCHAPPEN
We geven om de gemeenschappen waarin we leven en werken.
Het geven aan onze gemeenschappen, in de vorm van zowel financiën als tijd, draagt
bij aan de kwaliteit van leven van iedereen in deze gemeenschappen. Bij Vermilion is
dit een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Ons Ways of Caring-programma helpt ons op drie manieren bij het
ondersteunen van non-profits en liefdadigheidsorganisaties in onze
gemeenschappen:

teruggeven.

Teruggeven: Vermilions donaties aan goede doelen is op vier
kerngebieden gericht:
• dakloosheid en armoede.
• promotie van gezondheid en veiligheid.
• milieutechnisch rentmeesterschap.
• uitdragen van Vermilions culturele verscheidenheid

Geef tijd: Als onze medewerkers in hun eigen tijd vrijwilligerswerk
doen voor lokale organisaties in de gemeenschap, dan ondersteunen
we de organisaties met toelagen tot $ 1.000 per jaar.
tijd geven.

samen geven.

DIRECTE
FINANCIËLE
BIJDRAGE:
$ 1.063.220

AANVULLENDE DIRECTE
ONDERSTEUNING:
$ 282.244
BENUTTEN VAN
EXTERNE RESOURCES:
$ 278.659

Geef samen: Onze medewerkers worden aangespoord om tot
twee dagen per jaar tijdens werktijd vrijwilligerswerk te doen in
Days of Caring-projecten voor teams of bedrijven.

London Benchmarking Group (LBG)
Canada
Als onderdeel van LBG Canada rapporteren we de
waarde van onze gemeenschapsinvesteringen door
middel van hun standaard “investeringscirkels”,
die onze totale bijdrage aan de gemeenschappen
reflecteren:
• Directe financiële bijdrage: onze giften aan non-profiten liefdadigheidsorganisaties
• Aanvullende directe ondersteuning: voegt hulp in
natura toe, zoals giften in de vorm van materiaal voor Days of
Caring en medewerkers die in werktijd vrijwilligerswerk doen
• Benutten van externe resources: toevoeging van
donaties van medewerkers en vrijwilligerswerk buiten werktijd

TOTALE WAARDE VAN
GEMEENSCHAPSINVESTERINGEN IN 2014
$ 1.624.123
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Wood’s Homes

De bouw van het Vermilion Energy Family
Centre op de Bowness Campus van Wood’s
Homes is afgerond! We onderkennen de link tussen

geestelijke gezondheid en bepaalde risicofactoren die
kunnen leiden tot armoede of dakloosheid. In 2013 besloten
we 1 miljoen dollar toe te zeggen voor hulp bij het bouwen
van het Vermilion Energy Family Centre. We geloven dat
het investeren in welzijn van kinderen en gezinnen een
belangrijke factor is voor de bestrijding van dakloosheid en
armoede als maatschappelijk probleem.
“De rol die het Vermilion Energy Family Centre zal spelen
in het bieden van gezinsgeoriënteerde behandeling wordt
baanbrekend. We geloven dat we gezinnen mogelijkheden
bieden om samen strategieën te ontwikkelen die de kans
op succes vergroten als het kind terugkeert naar gezin of
gemeenschap.” – Dr. Jane Matheson, CEO, Wood’s Homes

YWCA of Calgary

We begonnen ons partnerschap met de YWCA
of Calgary in 2007 met een schenking van 2,5
miljoen dollar en een bedrag van 1,5 miljoen dollar van

de oprichters van Vermilion, de raad van bestuur en het
personeel, voor het opzetten van het Vermilion Energy/
YWCA Skills Training Centre. In 2013 herkende het Skills
Training Centre het veranderende economische klimaat in
Calgary en de onmiskenbare noodzaak om een groter aantal
vrouwen te helpen. Daarop werd het centrum omgevormd tot
het Vermilion Energy/YWCA Employment Resource Centre
(ERC).
Het ERC blijft een levendig en druk werkgelegenheidscentrum
waar diensten worden verleend aan een uiteenlopende groep
vrouwen met verschillende culturele achtergronden en met
verschillende loopbaantrajecten, en een volledig assortiment
aan educatie- en trainingsbehoeften.

EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
CENTRE (ECDC) IN DE GEMEENTE
DRAYTON VALLEY
We zijn trots op de ondersteuning van het
V-Powered Kids-programma in het ECDC

omdat we herkennen dat het financieel ondersteunen
van hoogwaardig voorschools onderwijs een belangrijke
strategie in armoedevermindering is. Naast onze financiële
ondersteuning investeren onze medewerkers regelmatig tijd
en energie in het centrum.
“We zijn heel erg blij met de investering die Vermilion Energy
heeft gegenereerd, niet alleen via financiële bijdragen, maar
ook doordat de medewerkers op lokaal niveau ambassadeurs
voor ons programma in de gemeenschap zijn geworden. Ik
geloof niet dat er in deze gemeenschap een sponsormodel
zoals dat van Vermilion bestond voordat Vermilion mee
ging doen [...]. In de laatste twee jaren is de gemeente
door verschillende bedrijven benaderd die geïnteresseerd
waren in het opbouwen van sponsoring op basis van
zinvolle betrokkenheid. Ik geloof dat ze hiertoe werden
geïnspireerd door de manier waarop Vermilion Energy het
sponsorprogramma heeft vormgegeven bij het ECDC.”
- Gemeente Drayton Valley
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“Days of Caring” over de hele wereld
CANADA

111 medewerkers namen op 11 september 2014
deel aan de Corporate Day of Caring op de
Bowness-campus van Wood’s Homes in Calgary
(Alberta, Canada). Andere Days of Caring van
het team vonden plaats bij de Women in Need
Society, het Providence Child Development
Centre en de Calgary Inter-Faith Foodbank.

FRANKRIJK

10 medewerkers plantten tijdens een Day of Caring
300 bomen bij Chateaux Vaux le Vicomte. Andere
Days of Caring van het team werden gewijd aan het
ondersteunen van Restos du Coeur, een organisatie
die voedselmanden en maaltijden verstrekt aan
diegenen die in armoede leven, en aan La Rue
des Etoiles, een evenement dat de een lokale
jeugdtheatergroep in Biscarosse ondersteunt.

NEDERLAND

33 medewerkers namen deel aan de allereerste Day of
Caring van het NBU op 3 oktober 2014! De projecten
droegen bij aan drie lokale organisaties: de Doarpstun
(een gemeenschappelijke tuin in Leeuwarden),
Stichting Present (een verbindingsorganisatie voor
vrijwilligers in Heerhugowaard) en Voedselbanken
(een voedselbank in Harlingen).

AUSTRALIË

In september 2014 verrichtten 20 medewerkers
vrijwilligerswerk bij Cannington Heights, een
tijdelijke accommodatie van St. Bart’s in Perth.

VERENIGDE STATEN

Onze eerste Day of Caring van ons
bedrijfsonderdeel in de Verenigde Staten vond
plaats op 15 mei 2015. Alle 8 medewerkers
brachten de middag door met vrijwilligerswerk
bij de Food Bank of the Rockies. Een tweede Day
of Caring vond plaats ter ondersteuning van de
Denver Boys and Girls Club in juli!
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Telefoon:
1.403.269.4884
Fax:
1.403.476.8100
Investeerdersrelaties kosteloos: 1.866.895.8101
sustainability@vermilionenergy.com
vermilionenergy.com
GERECYCLED
Papier gemaakt van
gerecycled materiaal

Vermilions Corporate Day of Caring 2014 vond op 5 september plaats op de Bowness-campus van Wood’s Homes.

Afgedrukt op 100% gerecycled papier.
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