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1. Staatsolie’s Waardeketen & Strategie
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1. Staatsolie’s Waardeketen & Strategie (vervolg.)
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2. Duurzaamheidsfocus - Suriname

Suriname heeft het Parijs-akkoord ondertekend→ onderkenning mondiale klimaatissues en kwetsbaarheid 

Suriname
1

Erkenning van Suriname door VN als koolstof negatieve economie sinds 2014. Ondertekening van koolstof-

negatieve verklaring samen met Bhutan & Panama
3

Suriname was in 2020 een van de eerste landen die haar nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s) onder het Parijs-

akkoord rapporteerde. En wel voor de sectoren energie, bosbouw, landbouw en transport
4

Third National Communication (TNC) aan het UNFCCC in voorbereiding.→ resultaten als sturing voor mitigatie 

assessment. Ontwikkelingen in de Olie- en gas sector worden meegenomen.
5

Vanaf 2020 geeft Suriname actief gevolg aan het z.g. REDD+ Programma→ vermindering van uitstoot door 

ontbossing en bosbeschadiging
6

Deelname Suriname aan de COP26 in Schotland, 2021. Ondertekende documenten: mondiale methaan belofte en 

verklaring van Leiders m.b.t. bos- en landgebruik
2
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2. Duurzaamheidsfocus – Staatsolie

ExternIntern

Staatsolie is lid van ARPEL

Partnerschap met Conservation Intl 

Suriname en Suriname Conservation 

Foundation in SGPP (Suriname Green 

Partnership Program) – Agnes Moensi 

(CFO) is de voorzitter

SGPP = Groep van 10 toonaangevende 

bedrijven in Suriname die 

duurzaamheidsdoelen promoten

Duurzaamheid had een prominente plaats 

op de agenda bij de laatst gehouden 

SEOGS conferentie

Vanaf 2016 ondersteunt Staatsolie de 

Extractive Industry Transparency Initiative

Nieuwe EITI standaard in de maak voor 

opname energietransitie en 

klimaatrisico in de bedrijfspublicaties.

1

2

3

1
Staatsolie’s duurzaamheidsbeleid

(Sustainability Policy) goedgekeurd in 2021

2
Scope 1 & 2 Broeikasgasemissies (GHG)

vastgesteld voor de hele organisatie

3

Staatsolie ontwikkelt dit jaar haar eerste 

duurzaamheidsverslag (sustainability 

report)

4

Focus op 5 van 17 VN Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDGs)

5
Staatsolie werkt aan 

energietransitie initiatieven (zon, 

waterkracht, aardgas).
4
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3. Sociale Bijdrage

Social

delen

Staatsolie hanteert een beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate 
Responsibility - CSR)
Domeinen: gezondheid, educatie, economische groei, milieu etc., met een focus op achtergestelde 
van de gemeenschap.

Stichting Staatsolie Foundation for Community Development is opgericht om duurzame projecten voor de 
gemeenschap te kunnen uitvoeren.

Enkele recente Projecten:
• SU4SU initiatief: COVID-19 crisis management & vaccinatie
• Werkgelegenheid aan mensen met een beperking (9 bij NATIN; 1 bij Staatsolie)
• Drinkwaterproject voor 80 huishoudens
• Social Being, een online educatie platform tijdens COVID-19
• Tehuizen project: 12 bejaarden- en kindertehuizen worden gerenoveerd
• Verbetering faciliteiten van het NATIN
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4. Staatsolie’s CO2 Voetafdruk & Reductie Initiatieven

Staatsolie heeft in 2021 voor het eerst haar scope 1 en 2 broeikasgasemissies in kaart gebracht 
Gemiddeld stoot Staatsolie ca. 50k Ton CO2 eq per jaar uit.

Staatsolie initieert projecten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, op korte termijn:
• Vervanging van Stookolie door aardgas voor proceswarmte in de upstream olieproductie (vermindering 

afblaas aardgas in de atmosfeer).
• Gebruik van raffinaderij gas bij waterstofproductie (in plaats van affakkelen) .
• Vernieuwing van de zwavelzuurfabriek in de raffinaderij om de emissie van stikstofoxiden te elimineren.

• Staatsolie upstream koolstof intensiteit =
13kg CO2 eq/vat olie

• Streefwaarde (best presterenden) < 10kg 
CO2 eq/vat olie
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5. Energietransitie

Staatsolie zet zich in om Suriname naar een duurzamere 
energietoekomst te leiden.

We hebben o.a. de volgende projecten en studies in uitvoering :

• Verhoging output Afobaka waterkrachtcentrale middels de 
inzet van efficiëntere turbines.

• Het opzetten van een zonne-energie centrale t.b.v. het 
openbaar net.

• Studies naar het lokaal gebruik van aardgas uit het off-shore 
potentieel van Suriname (elektriciteitsopwekking, 
aluminiumproductie, grondstof….).
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Dank voor uw aandacht
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