STAATSOLIE MAATSCHAPPIJ SURINAME N.V.

HSEQ BELEID

Wij zijn sterk toegewijd aan gezondheid, veiligheid en schoon milieu voor al onze
werknemers, contractors en de gemeenschappen waarin wij actief zijn. Bovendien streven
wij naar klanttevredenheid door voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze
producten en diensten.
Dit zal worden bewerkstelligd door naleving van de volgende principes:
Voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en standaarden, rekening houdende
met de behoeften van onze stakeholders en de bedrijfsomgeving waarin wij actief zijn.
Voorkomen of minimaliseren van mogelijke incidenten, gezondheidsproblemen en
schade aan het milieu, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, reputatieschade,
maatschappelijke en juridische gevolgen, financiële verliezen of bedrijfsonderbrekingen en
wel door het identificeren, analyseren, evalueren en effectief beheersen en mitigeren van
risico's.
Behalen van excellente prestaties, zonder ongevallen, door alle werknemers en
contractors te betrekken bij de HSEQ-processen van Staatsolie en hen verantwoordelijk te
stellen voor het naleven van de Staatsolie’s Core Values, policies en procedures.
Continue verbeteren van onze HSEQ-prestaties door onze processen, diensten en
productkwaliteit te optimaliseren en wel door het stellen en behalen van onze doelstellingen
en het identificeren van kansen; door middel van monitoring, periodieke evaluatie van ons
managementsysteem.
Zorgdragen dat elke werknemer en contractor goed getraind en bekwaam is om
desbetreffende werkzaamheden uit te voeren conform de vereisten van het Staatsolie
managementsysteem met betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit.
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STAATSOLIE MAATSCHAPPIJ SURINAME N.V.

HSEQ POLICY

We demonstrate a firm commitment to Health, Safety and Environment for all our employees
and contractors, and the communities we operate in. Furthermore, we strive for customer
satisfaction through continual improvement in the quality of our products and services.
This will be achieved by our commitment to the following principles:
Comply with all applicable legislation, regulations and standards, while taking into
account the needs of our stakeholders and the business environment, in which we are active.
Prevent or minimize potential incidents, health issues and damage to the environment,
which could result in personal injuries, reputational, community and legal impacts, financial
losses or business interruptions by identifying, analyzing, evaluating and effectively treating
and managing risks.
Achieve excellent performance with zero harm by involving all employees and contractors
in Staatsolie’s HSEQ processes and hold them accountable to adhere to the Staatsolie Core
values, policies and procedures.
Continuously improve our HSEQ performance by optimizing our processes, services and
our product quality through setting and achieving of objectives, and identifying opportunities
through monitoring, periodic evaluation and review of our management system.
Make sure that each employee and contractor is properly trained and competent to
execute each job according to the requirements of Staatsolie’s management system for
Health, Safety, Environment and Quality.
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