Vermilion
koopt
duurzaam
opgewekte
elektriciteit in voor de operaties in Nederland.

WAARDEN DOEN ERTOE | HOOGTEPUNTEN DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2016
Uitmuntendheid. Vertrouwen. Respect. Verantwoordelijkheid.
Voor het complete duurzaamheidsverslag
van Vermilion, met alle prestatiegegevens
voor 2015, gaat u naar:

vermilionenergy.com/sustainability.
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OMSLAGFOTO
Deze foto staat voor de transitie naar minder fossiele
brandstof gebruik. Op de achtergrond de booroperatie
van Vermilion nabij Lambertschaag. In Nederland
is 99% van onze productie aardgas, de schoonste
fossiel brandstof. De windturbines op de voorgrond
staan symbool voor groene stroom, zoals wind- en
zonne-energie en biomassa, die we in Nederland kopen
voor onze activiteiten.

HANDIGE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN
In dit verslag refereren we aan Vermilion Energy Inc.
als “Vermilion”, het “bedrijf”, “we/wij” of “ons/onze”
bbl(s)
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barrel(s) (vat(en))

boe	
barrel of oil equivalent (vaten olie-equivalent):
ruwe olie, aardgascondensaat en aardgas
(omgerekend op basis van één boe voor zes
mcf aardgas)
boe/d	
barrels of oil equivalent per day
(vaten olie-equivalent per dag)
BU

business unit (bedrijfsonderdeel)

CO2 e

koolstofdioxide-equivalenten

GHG

greenhouse gas (broeikasgas)

GRI

Global Reporting Initiative

HSE

Gezondheid, veiligheid en milieu

NGL’s

natural gas liquids (aardgascondensaat)

$M

duizend dollar

$MM

miljoen dollar

Vermilion is een beursgenoteerde, internationale olie- en
gasproducent.
Ons hoofdkantoor bevindt zich in Calgary, Alberta, Canada. We hebben activiteiten
wereldwijd in regio’s met stabiele fiscale en wettelijke situaties met betrekking tot
exploratie en ontwikkeling van olie en aardgas.
Onze kernactiviteiten omvat acquisitie, exploratie, ontwikkeling en optimalisatie van
productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa en Australië.

IN 2015:
• produceerde Vermilion meer dan 20 MILJOEN BOE OLIE EN GAS
• genereerde VERMILION MEER DAN $873 MILJOEN AAN NETTO-INKOMSTEN
• herinvesteerde Vermilion $487 MILJOEN AAN DE ORGANISCHE GROEI
van ons bedrijf

• keerde Vermilion meer dan $283 MILJOEN AAN DIVIDEND uit aan onze aandeelhouders
• betaalde Vermilion meer dan $117 MILJOEN AAN BELASTINGEN EN ROYALTY’S
in de landen waarin we actief zijn

• investeerde Vermilion meer dan $1,3 MILJOEN IN ONDERSTEUNING VAN DE
GEMEENSCHAP

• trok Vermilion bijna $26 MILJOEN UIT VOOR DE BESCHERMING VAN ONS MILIEU

CANADA

FRANKRIJK

NEDERLAND

DUITSLAND

Productie

25.598 boe/d

Productie

12.429 boe/d

Productie

7.559 boe/d

Productie

2.630 boe/d

Werknemers

289

Werknemers

199

Werknemers

130

Werknemers
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Netto-inkomsten $292,5 MM

Netto-inkomsten $254,5 MM

Netto-inkomsten $126,0 MM

Netto-inkomsten $34,9 MM

Reserves

Reserves

Reserves

Reserves

121.717 Mboe

IERLAND

63.612 Mboe

AUSTRALIË

16.320 Mboe

VERENIGDE STATEN

Productie

5 boe/d

Productie

6.454 boe/d

Productie

247 boe/d

Werknemers

–

Werknemers

80

Werknemers

10

Netto-inkomsten 0,1 MM

Netto-inkomsten $162,8 MM

Netto-inkomsten $3,0 MM

Reserves

Reserves

Reserves

25.538 Mboe

8.250 Mboe

17.465 Mboe

Opmerkingen:
Netto-inkomsten = verkoop minus royalty’s
Personeel = werknemers + inleners
Reserves = bewezen + waarschijnlijk

7.988 Mboe
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ONS DERDE
DUURZAAMHEIDSVERSLAG
Toen de Verenigde Naties haar doelen voor duurzame
ontwikkeling voorstelde in het najaar van 2015, genereerde
het een ongekende focus op samenwerking tussen
naties, de burgerlijke samenleving en bedrijven om een
duurzame toekomst op te stellen voor mensen en de
planeet. De conferentie in Parijs die november jongstleden
werd gehouden, maakte de behoefte aan samenwerking
nog duidelijker.
Binnen Vermillion is de volgorde onveranderd: gezond- en
veiligheid eerst, daarna het milieu en als laatste, economische
voorspoed. Niets is belangrijker voor ons dan de veiligheid
van onze gemeenschappen en van diegenen die met ons
werken, en de bescherming van het milieu. Terwijl de
samenleving op ons vertrouwt om op een verantwoorde
manier te werken, willen we dit uitbreiden door te zorgen
dat onze investeerders, onze mensen, onze partners en de
samenleving delen in ons succes.
Vorig jaar werd gekenmerkt door economische uitdagingen
voor de energiesector, maar we bleven vastberaden
om positieve veranderingen te initiëren voor alle
belanghebbenden. We werken om door te groeien, door op
een economisch, ecologisch en sociaal duurzame manier te
werken en de winst voor de aandeelhouders te genereren.
Nu we ons derde duurzaamheidsjaarverslag publiceren, is
het een voorrecht te presenteren hoe wij verder gaan met
deze visie. In 2015 zagen we de behoefte om geïntegreerde
duurzaamheid als één van onze zes primaire pilaren te
introduceren, en werden interne verantwoordelijken
hiervoor benoemd om onze doelstellingen te bevorderen.
Het gebruik van het begrip “geïntegreerde duurzaamheid”
vertegenwoordigt in onze ogen dat elk facet van het werk
van Vermilion het doel om wereldwijde duurzaamheid te
bevorderen moet steunen, te beginnen met onze operaties
en ook onze financiering, personeelszaken en tevens de
relatie met de samenleving waarin wij werken. We begrijpen
dat als sociaal bewuste energieproducent, we bijdragen aan
de economische en ecologische kracht van de samenleving
en landen waar we opereren. In het bijzonder, naarmate
de planeet overschakelt naar een economisch model dat
onderweg is naar een lager aandeel van het gebruik van
fossiele brandstoffen.
De vervanging van steenkool met aardgas is een belangrijk
deel van deze energietransitie, en wordt onderkend door
veel van de overheden van de landen waar we werken. Als
voorbeeld, zou ons aardgas bijna 1,9 miljoen ton uitstoot
van broeikasgassen hebben voorkomen in vergelijking met
opwekking door steenkool als energiebron. We verwachten
dat dit verder zal stijgen in 2016, omdat we van een 60/40
olie/gas productieverhouding aan het einde van 2015, zijn
overgegaan naar een 50/50 verdeling medio 2016. We blijven
uitkijken naar verdere mogelijkheden voor opwekking van
duurzame energie binnen onze activiteiten, waaronder het
uitbreiden van geothermische toepassingen in Frankrijk
naar een gehele ecobuurt, en het mogelijke geothermisch
potentieel in Nederland.
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We zullen onze duurzaamheidsprestatie op transparante
wijze meenemen in onze verslaglegging. In dat kader
zal 2016 het eerste jaar zijn waarin we de gegevens die
we sinds 2012 hebben verzameld, analyseren en deze
vergelijken met de terugkoppeling van onze primaire
belanghebbenden, waaronder investeerders en in vergelijking
binnen de industrie. Als gevolg daarvan zullen wij deze
herfst onze verslaglegging herstructureren, waarbij we
klimaatverandering en doelstellingen zullen opnemen om
het nog nuttiger te maken voor onze belanghebbenden.
Dit is belangrijk werk, en we investeren zowel de tijd als de
middelen die nodig zijn om het goed te doen. Let op onze
toekomstige aankondigingen over deze primaire doelen
van ons duurzaamheidsprogramma.
Vermilion stelt dat de olie en aardgassector een essentiële rol
heeft bij het behalen van de doelstellingen inzake duurzame
ontwikkeling van de VN, in het bijzonder in verband met de
problemen rond energie en het milieu. We zijn van plan een
grote bijdrage te leveren aan deze inspanning en nemen
dit op ons, omdat dit het juiste is om te doen voor een
internationaal gericht, goed geleid bedrijf. We hebben bij
het nakomen van onze beloften duidelijke verwachtingen
voor zowel de resultaten als voor de manier waarop we ze
behalen. We vinden deze geïntegreerde duurzaamheid erg
belangrijk en we hopen dat dit duurzaamheidsverslag van
2016 laat zien dat het een primaire pijler is van het beleid
binnen Vermilion.
Tot slot vraag ik u, als belanghebbenden, om ons eerlijke
feedback te geven over uw indruk van dit verslag en van
onze inspanningen in het algemeen. En ik vraag u zich aan
te sluiten bij ons doel te komen tot duurzaamheid over de
hele wereld.
Met vriendelijke groet,

Anthony Marino
Chief Executive Officer

ONZE BENADERING VAN DUURZAAMHEID
We begrijpen dat we op een morele en
wettelijke manier moeten opereren, zodat we
de gezond- en veiligheid van onze mensen en
samenleving beschermen, het milieu sparen,
en onze mensen, partners en leveranciers
respectvol en eerlijk behandelen.
Onze exploratie- en productieactiviteiten hebben potentiële
gevolgen voor een breed scala aan belanghebbenden die
verwachten dat Vermilion goede financiële resultaten behaalt
die op een verantwoordelijke en ethische wijze tot stand
komen.

Om onze verplichtingen waar te kunnen
maken, vertrouwen we op de fundatie van ons
duurzaamheidsbeleid, dat duurzaamheid in alle
facetten van ons bedrijf integreert, in de volgende
vijf primaire gebieden:
1.		BESTUUR EN ETHIEK
2.		 ECONOMISCHE PRESTATIES
3.		 MENSEN
4.		GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Onze raad van bestuur en onze bestuurders en managers
zijn ervan doordrongen dat de verwachtingen van onze
belanghebbenden doorslaggevend zijn voor het succes
van Vermilion. We integreren deze verwachtingen in onze
bestuurlijke, strategische en uitvoerende processen. Zo
zijn ze opgenomen als doelstellingen in onze strategische
langetermijnvisie en geïdentificeerd als verplichtingen voor
de jaarplanning. De voortgang van deze verplichtingen wordt
elke drie maanden beoordeeld.
We geloven dat deze aanpak een belangrijke reden is voor
investeerders, medewerkers, partners en de samenleving om
voor Vermilion te kiezen.

ONZE 
VISIE OP
DUURZAAMHEID
Als olie- en gasproducent levert
Vermilion Energy Inc. consistente waarde
op de lange termijn voor aandeelhouders
door op een economisch, milieutechnisch
en sociaal duurzame manier te
opereren. Een manier die door onze
belanghebbenden wordt erkend als
voorbeeld voor de industrie.

5.		 GEMEENSCHAPPEN
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OVER ONS VERSLAG
Om de belangrijkste onderwerpen voor Vermilion in het kader van duurzaamheid te
identificeren, begonnen we met het beschrijven van de belangrijkste elementen in
de bedrijfsketen.
We identificeerden onze primaire belanghebbenden en prioriteerden de onderwerpen op basis van relevantie en
verwacht effect op Vermilion of de belanghebbenden. We ontwikkelden vervolgens onze materialiteitsmatrix door
middel van het G4-raamwerk van GRI en selecteerden onderwerpen met mogelijk zwaarwegende consequenties
voor zowel belanghebbenden als het bedrijf om in ons duurzaamheidsverslag aan de orde te stellen.

STAP 1 ONZE BEDRIJFSKETEN
De operaties van Vermilion zijn van invloed op een lange bedrijfsketen die grondstofbronnen verbindt
met activiteiten die essentieel zijn voor ons dagelijkse leven, zoals transport, productie en verwarming, en
daarmee bijdraagt aan de kracht en robuustheid van onze wereldwijde economie.

EXPLORATIE
Hoe we nieuwe olieen gasvoorkomens
identificeren,
analyseren en
ontwikkelen

LEVERING
De aannemers,
toeleveranciers,
materialen en
expertise die we
gebruiken binnen
ons hele bedrijf,
van verkenning tot
opruimen

PRODUCTIE
De wijze waarop
we olie, gas en
geassocieerde
bijproducten winnen,
op basis van de
levenscyclus van onze
olie- en gasbronnen

TRANSPORT

PRODUCTGEBRUIK

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

De midstream
en downstream
verwerkers die onze
klanten en individuele
consumenten
voorzien van
producten uit hun
activiteiten

STAP 2 ONZE PRIMAIRE BELANGHEBBENDEN
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GEMEENSCHAPPEN

INVESTEERDERS

PARTNERS EN
LEVERANCIERS

Onze medewerkers, partners, leveranciers, investeerders, en de
mensen in de samenleving 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 doelen negatieve en langdurige
gevolgen hebben. Op hun beurt beïnvloeden deze groepen ons
bedrijf en onze operaties op verschillende manieren, onder meer
door het verschaffen van het geld waarmee we onze activiteiten
kunnen financieren en door het formuleren van verwachtingen
op het gebied van veiligheid en milieu. 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 regelmatig en
doorlopend met deze belanghebbenden communiceren.

PERSONEEL

STAP 3 ONZE MATERIALITEITSMATRIX
Wanneer de onderwerpen relevant zijn voor Vermilion of haar belanghebbenden, identificeerden we of het effect voor Vermilion
hoog, gemiddeld of laag was, en hetzelfde voor het effect gezien vanuit het perspectief van onze primaire belanghebbenden.
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 en onze
belanghebbenden wordt als laag beschouwd omdat onze operaties plaatsvinden in landen met robuuste wetgevingen
en handhaving rond dit soort onderwerpen.

HOOG

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

EFFECT OF BEZORGDHEID VAN
BELANGHEBBENDEN

Veiligheid
Economisch effect

LAAG

MEDIUM

HOOG

HUIDIG OF POTENTIEEL EFFECT VOOR VERMILION

STAP 4 INHOUD VAN ONS RAPPORT
We gebruikten onze materialiteitsmatrix om zwaarwegende onderwerpen te identificeren en in ons duurzaamheidsverslag
mee te nemen. Deze worden weergegeven in de volgende tabel, in combinatie met bijbehorende kernelementen.

VEILIGHEID

ECONOMISCH
EFFECT

ETHIEK
EN INTEGRITEIT

MILIEU

MEDEWERKER
BETROKKENHEID

Persoonlijk
Gezondheid en
veiligheid

Economisch

Ethiek en
integriteit Prestatie

Energie

Werkgelegenheid
Consumptie

Procesveiligheid

Reserves

Bestuur

Broeikasgas
Emissies

Training en opleiding

Gemeenschap

Anticorruptie

Waterverbruik
Afvalwater en afval,
inclusief morsingen
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ONS LEIDERSCHAP
ETHISCHE CULTUUR
De mannen en vrouwen die samen de raad van bestuur vormen,
zijn ervaren leiders die ons management aansturen, zorgen voor de
voortdurende integriteit van onze mensen en processen, houden toezicht
op risico’s en positioneren ons bedrijf zodanig dat we onze missie
waarmaken in het leveren van superieure beloningen voor investeerders,
medewerkers, partners en de samenleving waarin we opereren.
Elke directeur en leidinggevende begrijpt dat hij of zij een plicht heeft
ten opzichte van Vermilion en haar belanghebbenden, om eerlijk en in
goed vertrouwen te handelen. Onze zakelijke gedragscode biedt een
raamwerk met leidende principes voor directeuren, leidinggevenden en
medewerkers wereldwijd, en vertegenwoordigt onze kernwaarden en
het op een ethische wijze werken.

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, erkennen de
hoogwaardige bestuursnormen van
Vermilion.

Vanaf 1 maart 2016 hebben we veranderingen aangekondigd als gevolg van een opvolgingsplan dat door de raad van
bestuur en uitvoerende managers in het verleden werd ingezet. De heer Lorenzo Donadeo, medeoprichter van Vermilion
en voormalig Chief Executive Officer, werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur en de heer Anthony Marino
(voormalig president en Chief Operating Officer) werd gepromoveerd tot president en Chief Executive Officer. De heer
Larry Macdonald, een onafhankelijke directeur en voorzitter van onze raad van bestuur sinds 2003, werd aangewezen
als Lead Director. De richtlijnen voor de bestuurders werden eveneens aangepast die ons verplichten een onafhankelijke
president van de raad van bestuur aan te stellen, of, als de voorzitter niet onafhankelijk is, een onafhankelijke Lead Director.
Sinds 6 mei 2016 bestaat de raad van bestuur van Vermilion uit negen directeuren en één bedrijfssecretaris. Zeven van de
negen directeuren worden beschouwd als onafhankelijk (78%) en twee zijn vrouwen (22%). De heer Anthony Marino en de
heer Lorenzo Donadeo zijn niet-onafhankelijke directeuren.
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 het bestuur van haar internationale dochterbedrijven en heeft onafhankelijke
directeuren benoemd voor de raden van bestuur van onze verschillende dochterondernemingen. Voor de internationale
directeursposities hebben we samen 12 onafhankelijke directeuren, waaronder 11 mannen en één vrouw. 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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TOEZICHT OP DE RISICO’S
Vermilion is een verantwoordelijk bedrijf en effectief risico- en crisisbeheer is dan ook essentieel.
De bewustwording en het effectief omgaan met onze bedrijfsgerelateerde risico’s, inclusief
economische, milieutechnische en sociale risico’s, begint bij onze raad van bestuur.
Door middel van vier commissies beoordeelt de raad
van bestuur op onafhankelijke wijze elk kwartaal de
effectiviteit van Vermilion van de identificatie en het
beheer van risico’s. Dit wordt door ons executive team
in uitvoer gebracht door middel van beleidslijnen en
procedures.

Ons personeel speelt eveneens een primaire rol in het
identificeren van mogelijke risicogebieden. Terugkoppeling wordt gegeven aan het managementteam, dat op
diens beurt rapporteert aan het personeel met reacties op
punten van zorg, ideeën en suggesties. Belangrijke terugkoppeling met grote impact wordt ook gecommuniceerd
aan de raad van bestuur.

PROCES VAN BEHEER VAN
ONDERNEMINGSRISICO
(Gebaseerd op Coso ERM-raamwerk)
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ONZE MENSEN
WE ZIEN ONZE STERKE CULTUUR ALS DE ALLERBELANGRIJKSTE
FACTOR VOOR ONS SUCCES OP DE LANGE TERMIJN.
Onze cultuur beïnvloedt alles wat we doen en hoe we het doen. Daarom richten we ons op:
• Het behouden van de primaire elementen van onze cultuur en te zorgen dat onze mensen betrokken en tevreden blijven
• Het bieden van unieke ontwikkelingsmogelijkheden die ertoe leiden dat getalenteerde mensen zich verbonden voelen en voor
het bedrijf behouden blijven
• Het bieden van flexibiliteit om aan 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 in standhouden en beschermen van onze cultuur de allerbesten kunnen aantrekken en behouden.
Het succes hiervan is het best af te meten aan onze lage personeelsverloopcijfer, dat jaar in jaar uit beduidend lager is dan het
industriegemiddelde.

PERSONEELSVERLOOPCIJFERS – 2015

PERSONEELSBESTAND PER BEDRIJFSONDERDEEL

2%

6
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5,5

4
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2

1%
CANADA

11%
40%

18%

2,3

28%
VERMILION

DUITSLAND
VERENIGDE STATEN

SECTORGEMIDDELDE

In 2015 bedroeg ons personeelsverloopcijfer 2,3%
(tegenover 3,5% in 2014) vergeleken met een
industriegemiddelde van 5,5%. (Bron: 2014 Mercer
TCS-resultaten)
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NEDERLAND
AUSTRALIË

1
0

FRANKRIJK

41% van ons personeelsbestand was gevestigd
in Noord-Amerika, 48% in West-Europa en
11% in West-Australië.

2015 IN EEN OOGOPSLAG

Op 31 december 2015 bestond ons team wereldwijd uit 721 mensen, vergeleken
met 690 op 31 december 2014. Vaste medewerkers maakten 72% van ons
personeelsbestand uit.

VERDELING VAN PERSONEELSBESTAND OP REGIO EN GESLACHT
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Hoewel we op dit moment geen formeel beleid
voeren met betrekking tot het aantal vrouwen in het
managementteam, zijn twee van de huidige negen
directeuren (22%) van onze raad van bestuur een
vrouw, en één van de vijf (20%) van onze benoemde
executive officers is een vrouw. In 2015 werd 18% van
de leidinggevende functies bij Vermilion door vrouwen
bekleed.

2015

Voor het zevende jaar op rij zijn we opgenomen in de Best
Workplaces List van het Great Place to Work Institute’s®,
zowel in Canada als in Frankrijk. We hebben ook de Best
Workplace List in Nederland gehaald voor het derde jaar
op rij. We behaalden ook voor het eerst een vermelding
op de Best Workplaces List in Duitsland, in wat eveneens
ons eerste jaar was waar we kwalificeerden voor de Best
Workplaces competitie.
De beoordelingen zijn gebaseerd op de tweeledige
benadering: een onafhankelijke beoordeling van onze
cultuur en de vertrouwelijke antwoorden van onze
medewerkers op de enquête van het instituut.
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ONZE FOCUS OP VEILIGHEID,
GEZONDHEID EN MILIEU: HSE
Niets is belangrijker voor Vermilion dan het
uitvoeren van onze activiteiten op een manier
die de gezond- en veiligheid waarborgen van
onze eigen mensen en degenen die direct of
indirect bij onze activiteiten betrokken zijn.

HSE: OVERAL. ALTIJD. IEDEREEN.
Wij weten dat er een duidelijk verband is
tussen goede HSE-prestaties en goede
bedrijfsresultaten.
Daarom richten wij ons op onze vijf primaire pijlers van HSE-prestaties.
Zo kunnen wij onze HSE-prioriteiten versterken en onze risico’s
reduceren, wat op zijn beurt helpt te zorgen voor de veiligheid van de
werknemers en de openbare veiligheid, de bescherming van het milieu
en uitstekende bedrijfsresultaten.
Onze vijf primaire HSE-pijlers zijn:
• HSE-cultuur
• Communicatie- en kennisbeheer
• Beheer van technische veiligheid
• Incidentpreventie
• Operationeel beheer en duurzaamheid

Onze HSE-visie is het volledig
integreren van HSE in al onze
dagelijkse activiteiten met
als resultaat een incidentvrije
werkplek.
Onze HSE-prestaties in 2015 zijn
een bruikbaar meetpunt hoe we
vooruitgang boeken in het behalen
van onze HSE-visie. Voorbeelden
van deze prestaties zijn:
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HSE-CULTUUR
• Focus op de prioriteiten en
meetbare acties vastgesteld rond
de vijf primaire gebieden van
de HSE-cultuur, communicatieen kennisbeheer, beheer
van technische veiligheid,
incidentpreventie en operationeel
beheer en duurzaamheid
• Ontwikkeling van een intern
trainingsprogramma voor
HSE-leiderschap
• Implementatie van
HSE-competentie management
systeem voor leidinggevenden

COMMUNICATIE- EN
KENNISBEHEER
• Erkend als Climate Disclosure Leader
(2015) door CDP
• Continue verbeteren van
HSE-prestaties ten opzicht
van HSE-doelen en hoe hierover
te communiceren.
• Continue verbeteren van ons
competentie- en trainingsprogramma

ONZE FOCUS OP
VEILIGHEID
Onze HSE slogan weerspiegeld onze focus op
veiligheid en veiligheidscultuur: “HSE: Overal. Altijd.
Iedereen.” Deze focus begint bij de top en is stevig
verankerd in onze hele organisatie.
We houden zicht op onze gezondheids-, veiligheids- en
milieubeheerprestaties door indicatoren bij te houden die iets
zeggen over proactief handelen wanneer gevaren worden
ervaren en hoe beheersmaatregelen om risico’s te beperken
worden toegepast. Deze omvatten aannemersobservaties,
gevarenidentificaties, werkplek-inspecties, deelname van
management aan veiligheidsvergaderingen, en locatiebezoeken.
Incident statistiek zoals arbeidsongevallen en het aantal
morsingen, met daaraan gekoppeld de volumes, zijn indicatief
voor de effectiviteit van ons HSE-programma. De geregistreerde
resultaten worden als proactieve aanpak teruggekoppeld in het
streven naar een veilige en gezonde werkplek.
In 2015 behaalden we 95% van onze indicatoren op proactief
handelen per business unit. De meeste business units, overtroffen
hun individuele doelen. Op groepsniveau behaalden we 100% van
onze KPI’s.
We geloven erin te meten wat belangrijk is en daarom volgen we
belangrijke HSE-prestatie-indicatoren om inzicht te krijgen hoe
we verbeteren in het benaderen van onze visie te komen tot nul
incidenten. De arbeidsincident met verzuim (Lost Time Incident,
LTI) hebben onze nadrukkelijke aandacht. We geloven dat ons
LTI-score van 2014 een uitzondering was en dat we met onze
resultaten over 2015 terug op de goede weg zijn. De ernst van de
arbeidsongevallen met verzuim was laag met als gevolg dat de
betreffende werknemers snel weer aan de slag te konden gaan.
Als onderdeel van ons veiligheidsbeleid worden alle ongevallen
onderzocht en worden corrigerende maatregelen doorgevoerd.
Ook worden de lessen uit ongevalsonderzoeken met de andere
business units gedeeld met als doel te kunnen blijven verbeteren.

FREQUENTIE VAN ARBEIDSONGEVALLEN
MET VERZUIM
(PER 200.000 WERKUREN)
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VEILIGHEID VOOR IEDEREEN
We verwachten dat onze leveranciers en aannemers
gekwalificeerd zijn op het gebied van HSE (Veiligheid,
Gezondheid en Milieu), voordat ze mogen beginnen met
het verlenen van diensten. Hierdoor wordt gegarandeerd
dat het bedrijf een HSE-programma hanteert dat aan
onze vereisten voldoet. Ook houden we toezicht op
toeleveranciers en aannemers om ons te vergewissen dat
zij zich houden aan de werkwijzen, procedures en regels
van Vermilion op het gebied van HSE.

BEHEER VAN TECHNISCHE
VEILIGHEID

VOORKOMEN VAN
INCIDENTEN

OPERATIONEEL BEHEER EN
DUURZAAMHEID

• Ontwikkeling van standaardwijze
om procesgevaren te analyseren
• Verdere ontwikkeling en
implementatie van onze
beheersystemen voor
procesveiligheid en integriteit

• Focus op ons solide programma voor
het herkenning van gevaren en het
terugbrengen van onze belangrijkste
risico’s die aanleiding kunnen geven tot
fatale ongevallen
• Voortdurend beheersen van onze
risico’s en van rampenbestrijdingsen oefeningen

• Reduceren van lange termijn
aansprakelijkheid door het plannen en
beheersen van het ontmantelen, verlaten en
herstellen van locaties
• Afvalbeheersing door vermindering,
recycling en terugwinning
• Uitvoering van proefprojecten met nieuwe
technologie om milieuwinst te boeken
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ONZE FOCUS OP HET MILIEU
We streven ernaar onze activiteiten uit te voeren op de grootst mogelijke milieutechnische manier.
In ons streven naar Best-in-Class HSE prestatie gaat het om continue verbeteringen in alles wat we doen. Naast het
bijhouden hoe onze inspanningen op duurzaamheid resultaat opleveren, proberen we er alles aan te doen om – overal
waar mogelijk – te werken zodat het effect op het milieu wordt gereduceerd.

ONZE FOCUS OP HET MILIEU RICHT ZICH OP
VIER ONDERWERPEN VOOR VOORTDURENDE
VERBETERING:

UITSTOOTINTENSITEIT VAN
BROEIKASGASSEN (CO e per boe)
2

0,030

1. Energie-efficiëntie
Wij geloven dat energie-efficiëntie en operationele efficiëntie
hand in hand gaan, wat als resultaat heeft de hoeveelheid
benodigde koolstoffen te minimaliseren. Er zijn een aantal
redenen die leiden tot het realiseren van emissiereducties,
zoals naleving van wet- en regelgeving, het naleven van
vastgelegde normen, medewerkersbetrokkenheid, en het
optimaliseren van de inkomsten.

2. Vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen
In 2015 ging de uitstoot van broeikasgassen naar
beneden terwijl we meer produceerden. Dit geeft ook
een verlaging van onze uitstoot per productie-eenheid
weer. Dit succes is te danken aan onze inspanning
voor energie-efficiëntieverbetering en initiatieven
rond uitstootvermindering en een organisatie die de
productie maximaliseert terwijl onze uitstoot en de
energieconsumptie vermindert.
Hoewel onze productie van 2014 tot 2015 steeg met 11%,
daalde de uitstoot met 11,5% tijdens dezelfde periode. Deze
daling in absolute zin geeft een vermindering van 24% weer
in de uitstootintensiteit.
In 2015 daalde onze Scope 1+2 uitstoot met 9%. In
vergelijking met onze Scope 1 en 2 uitstoot in 2015,
vermeden we 93.020 tCO2e. Van deze waarde houdt
53.168 tCO2e rechtstreeks verband met projecten
voor emissiereductie in Canada en Frankrijk, terwijl de
resterende vermeden uitstoot komt door het meer efficiënt
produceren van olie en aardgas.

3. Maximaliseren van onze waterefficiëntie
We proberen het gebruik van drinkbaar water daar waar
mogelijk te reduceren. De prestatie-indicatoren voor
waterverbruik wordt in het gedeelte Prestatiegegevens
van ons complete Duurzaamheidsverslag van 2015
weergegeven. Dit is inclusief wateronttrekking uit bronnen,
en percentage en volume van hergebruikt water.

4. Zorg dragen voor het land
We begrijpen onze verantwoordelijkheid om zorgvuldige
rentmeesters van het land te zijn.
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VERMINDEREN VAN UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN DOOR HET
GEBRUIK VAN AARDWARMTE
In 2015 werd een 30-jarig partnerschap met een Franse landontwikkelaar getekend om aardwarmte te leveren voor
450 huizen in een nieuw geplande 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.
DUURZAME LEEFOMGEVING

Hoe het werkt:
• Vermilion produceert olie uit drie velden in
het Arcachon-bekken (deel van het Bekken
van Aquitanië): Les Mimosas, Les Pins en Les
Arbousiers. De productie is afkomstig vanuit
een centraal gelegen batterij, waar naast de
olie ongeveer 1000 m3 water per dag wordt
geproduceerd met een temperatuur van 70
graden.

• Een warmtewisselaar in
de installatie verzorgt de
overdracht van energie van
het productiewater naar
de ecobuurt, waarmee
in ongeveer 70% van de
verwarmingsbehoefte van de
huizen wordt voorzien.

BATTERIJ

Verwarming

60°C

30°C
WISSELAAR

1000m3/d @ 70°C

PRODUCERENDE BRONNEN

WIST U DAT?

Nabijheid van goede reismogelijkheden is een doorslaggevende factor bij de afweging waar we ons kantoor
gaan vestigen, waardoor het ons helpt onze hoeveelheid benodigde fossiele brandstof te reduceren.

BENUTTEN VAN ONZE KENNIS OVER AARDWARMTE
In februari 2014 stuurden we een kennisgevingsbrief naar het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, waarin
we aangaven dat we met onze bodem-, HSE- en boorexpertise bij willen dragen aan de ontwikkeling van lokale
aardwarmteprojecten. Dit ten behoeve van de samenleving, en om synergie te creëren met onze zakelijke en industriële buren.
Tot nu toe hebben we ons gericht op het ombouwen van drie uitgeputte gasputten in de provincie Noord-Holland naar een
aardwarmte-proefproject, waarbij de warmte zal worden geleverd aan een regionaal bedrijvenpark. We hebben bijna 100.000
euro aan dit project besteed. Momenteel wordt een haalbaardheidsstudie uitgevoerd, dat gevolgd wordt door de inrichting van
de bouw van het proefproject in 2016. Door onze langetermijnaanpak en onze zorg om de emissies en het energieverbruik terug
te dringen, verwachten we tot 2020 aan dit project te blijven werken.
Wij geloven dat het combineren van de ontwikkeling van aardgas- en aardwarmtewinning via één project voordelen voor
alle belanghebbenden biedt. Het zal uiteindelijk resulteren in het onderzoeken van meer mogelijkheden voor aardgas- en
aardwarmtecombinaties voor zowel lokale al nationale betrokkenen.

BEHEERSEN VAN KLIMAATVERANDERING
We integreren het onderwerp klimaatverandering op een aantal manieren in de bedrijfsstrategie
van Vermilion:
• Ons doel Best-in-Class te zijn op HSEgebied resulteert in ondersteuning van
het management voor programma’s die
onze milieuprestaties verbeteren en onze
mensen in staat stellen operationele
verandering te bewerkstelligen.
• We staan er voor alle regelgevende
kaders na te leven in al onze
bedrijfsonderdelen.

• We hebben onze wijze waarop
projecten worden uitgevoerd
aangepast om aspecten, zoals
duurzaamheid en klimaatverandering
op te nemen. Dit is de verandering
in regelgeving, watergebruik,
emissiereductie en vermindering van
milieueffecten, wat resulteert in een
kleiner effect op het ecosysteem.

• Jaarlijks worden de
risico’s beoordeeld die
verbonden zijn aan
klimaatveranderingen en
de mogelijke effecten van
onze wereldwijde operaties,
zoals zeespiegelstijging,
CO2-emissiehandel en
CO2-emissie-eisen.

Er werden verschillende belangrijke beslissingen genomen in 2014 en 2015 om de emissie te verminderen. Als voorbeeld
hebben we verkend wat benodigde aanpassingen zouden moeten zijn bij het verwerven van assets in zuidwestelijk
Saskatchewan, waardoor een aanzienlijke vermindering (50%) van de emissies van Vermilion in 2014 en op de middellange
termijn (2020) mogelijk zullen zijn. Dit omvat een significante investering in onze Saskatchewan-operatie in een
gasinstallatieproject, wat het voortbestaan van aardgas in de regio mogelijk maakt.
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ONZE FOCUS OP HET MILIEU
FRANKRIJK
In augustus 2015 namen we een nieuwe boot, de Pelican, in gebruik op het Parentis-meer.
Hiermee minimaliseren we het effect op het milieu als gevolg van onze activiteiten. De boot wordt
gebruikt voor onze inspectierondes op het meer, en vergroot onze aanwezigheid en toezicht, wat
efficiëntieverhogend werkt. De motoren voldoen aan meest recente normen, wet- en regelgeving.
Dit vermindert het brandstofverbruik en creëert een kleinere boeggolf, waardoor de hinder voor
overige gebruikers zoals vissers en zeilers wordt gereduceerd.

ALBERTA, CANADA
Het boven elkaar uitvoeren van horizontale putten in Pembina helpt ons oppervlaktebeslag te
minimaliseren. We boren deze putten normaal gesproken vanaf een enkele oppervlaktelocatie,
waarbij nu tot wel acht putten worden geboord vanaf een locatie. Boren vanaf één boorlocatie
vermindert het ruimtebeslag 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
De focus van Vermilion op duurzaamheid wordt benadrukt door de relatie met toonaangevende
bedrijven zoals Delta. In onze noordelijke regio in Nederland, bijvoorbeeld, hebben we drie
verschillende elektriciteitsleveranciers bekeken, en selecteerden we Delta als voorkeursleverancier.
Deze samenwerking leidde tot een vermindering in de emissie van Vermilion door het kopen van
100% groene energie. Dit leidde tot een geschatte vermindering van 91% in Scope 2 uitstoot voor
deze business unit (een geschatte 35.990 tCO2e). Het elektriciteitscontract werd in 2016 van kracht.

AUSTRALIË
We voerden in het najaar van 2015 offshore mariene milieu-inspecties uit rondom het Wandooveld.
Dit omvatte het beschrijven van de epifauna waarbij gebruik werd gemaakt van een ROV (remoted
operated vehicle), bemonstering van het water en sediment. Dit gaf indrukwekkende beelden
van het ecosysteem in Wandoo, met een aantal vissoorten, schildpadden, haaien en roggen die
rondom onze platformen gezien werden. Koralen, sponzen, schelpdieren en mollusken bedekken de
betonnen structuur. Als belanghebbende in de regio is het de verantwoordelijkheid van Vermilion de
samenleving te helpen bij het beschermen van het milieu.

SASKATCHEWAN, CANADA
In 2015 hebben we dankzij de bouw van nieuwe infrastructuur, het aansluiten van onze productie
daarop, het installeren van uitdampsystemen met fakkel, het modificeren van de fakkels en de
introductie van instrumentenlucht, de emissie vanuit onze Zuidoost-Saskatchewan operaties
met 42% gereduceerd. Het doel is een reductie van 50% te behalen in 2020 ten opzichte van de
emissies in 2014.
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ONZE GEMEENSCHAPPEN
We geven om de samenleving en de omgeving waarin we leven en
werken.
Iets terugdoen voor onze gemeenschappen, in de vorm van zowel financiën als tijd,
draagt bij aan de kwaliteit van leven van iedereen in deze gemeenschappen. Binnen
Vermilion is dit een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Ons ‘Ways of Caring’-initiatief helpt ons op drie manieren bij het
ondersteunen van non-profit en liefdadigheidsorganisaties in onze
gemeenschappen:
TERUGGEVEN: De financiële ondersteuning door Vermilion aan goede
doelen is op vier primaire gebieden gericht:
• bijdragen aan een kansrijke samenleving
• promotie van gezondheid en veiligheid
• milieu
• uitdragen van de culturele verscheidenheid van Vermilion

TIJD GEVEN: Als onze medewerkers in hun eigen tijd vrijwilligerswerk
doen voor lokale organisaties in de gemeenschap, dan ondersteunen
we die organisaties met een toelage tot $ 1.000 per jaar.

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

DIRECTE
FINANCIËLE
BIJDRAGE:
$789.688

AANVULLENDE DIRECTE
ONDERSTEUNING:
$258.117
GEBRUIK VAN
EXTERNE BRONNEN:
$300.610

LONDON BENCHMARKING GROUP (LBG)
CANADA
Als onderdeel van LBG Canada rapporteren we de
waarde van ons Ways of Caring door middel van hun
standaard “investeringscirkels”, die onze totale bijdrage
aan de gemeenschappen aangeeft:
• 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
personeel dat tijdens werktijd vrijwilligerswerk doet
• GEBRUIK VAN EXTERNE BRONNEN: additionele donaties vanuit
het personeelen vrijwilligerswerk

TOTALE WAARDE VAN
GEMEENSCHAPSINVESTERINGEN IN 2015
$1.348.415
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WOOD’S HOMES

Het Whole Family Treatment-programma in het Vermilion Energy
Family Centre opende in juni 2015 haar deuren voor de eerste
familie, als onderdeel van een proefproject dat gefinancierd
werd door de Wood’s Homes Foundation. Het is een intensief,
kortetermijnprogramma voor families vanuit geheel Canada, van
wie velen geen enkel middel meer omhanden hebben. Families die
naar het programma komen, worstelen met complexe problemen
waaronder: mentale ziekte, crisisbeheer, opvoedingsstrategieën
en de ontwikkeling van hun kinderen.
Voor de families die deelnemen aan behandeling, is de
bovenverdieping van het Vermilion Energy Family Centre een
thuis-weg-van-huis, een plaats waar ze moeilijke problemen
kunnen aanpakken in een warme en uitnodigende omgeving. De
begane grond biedt ruimte voor therapeuten en Family Support
Counsellors om behandelingen en te werken aan de verwerving van
vaardigheden. De bouw van het Family Centre werd financierd met
een toezegging van 1 miljoen dollar door Vermilion in 2013.

YWCA OF CALGARY

We begonnen onze samenwerking met de YWCA of Calgary in
2007 met een schenking van 2,5 miljoen dollar en daarnaast een
bedrag van 1,5 miljoen dollar door de oprichters van Vermilion, de
raad van het bestuur en het personeel, voor het opzetten van het
Vermilion Energy/YWCA Skills Traning Centre. In 2013 onderkende
het Skills Training Centre de veranderingen van economisch en
werkgelegenheidsklimaat 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 dat we het V-Powered Kids-programma in het
ECDC ondersteunen, omdat we zien dat het financieel bijdragen
aan goed onderwijs een belangrijke strategie in de strijd tegen
armoede is. Naast onze financiële ondersteuning investeert ons
personeel regelmatig tijd en energie in het centrum.
“We zijn heel erg blij met de investering die Vermilion Energy
heeft gedaan, 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
afgelopen twee jaar is de gemeente door verschillende bedrijven
benaderd die geïnteresseerd waren in het opbouwen van een
sponsorrelatie op basis van oprechte 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
OXBOW, SASKATCHEWAN
Gedurende twee dagen in juli 2015 bouwde ons personeel uit het
Saskatchewan-district een omheining rondom een speelplein van
Oxbow Elementary School. Vanuit een oogpunt van veiligheid, was
dit een belangrijk project voor de school. Naast het leveren van de
arbeid, wat een grote kostenpost geweest zou zijn voor de school,
hebben we ook het materiaal voor de omheining gekocht.

PARENTIS, FRANKRIJK
In 2015 en 2016 heeft personeel van Vermilion in
Frankrijk geholpen met de taak om te proberen een
invasieve plantensoort rondom de moerasachtige
oevers van het Parentis-meer uit te roeien.

NEDERLAND
In september 2015 namen 36 personeelsleden deel
aan een van vier projecten om twee plaatselijke
voedselbanken en twee afdelingen van een
natuurorganisatie te ondersteunen: Voedselbank
Harlingen, Voedselbank Waalwijk, Fryske Gea Alde
Feanen en Fryske Gea Katlijk.

PERTH, AUSTRALIË
In september 2015 hielpen 11 personeelsleden vrijwillig mee in
een tehuis voor ondersteuning van mentale gezondheid van St.
Bartholomew’s House, dat onderdak biedt voor mensen die met
mentale ziekte leven en die 24 uur per dag zorg nodig hebben om
onafhankelijk in de gemeenschap te wonen. Het team hielp om een
kippenhok te bouwen, legden een kruidentuin aan, plantten fruitbomen
voor de bewoners en ruimden de tuinperken op.

DENVER, COLORADO
Personeel van ons Amerikaanse bedrijfsonderdeel
organiseerden in 2015 drie “Days of Caring”. Twee
van deze projecten ondersteunden de Food Bank of
the Rockies, en de andere ondersteunde de Denver
Boys and Girls Club.
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VERMILION ENERGY INC.
3500, 520 3rd Avenue SW
Calgary, Alberta T2P 0R3, Canada
Afgedrukt op 100% gerecycled papier.

Telefoon:
1.403.269.4884
Fax:		
1.403.476.8100
IR gratis nummer: 1.866.895.8101
sustainability@vermilionenergy.com
vermilionenergy.com

De Corporate Day of Caring 2016 van Vermilion vond plaats op de Bowness-campus van Wood’s Homes.
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