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Inleiding
Euronav beschouwt ESG al vele jaren als een essentieel 
onderdeel in haar tocht naar een duurzame ontwikkeling van 
haar activiteiten. De Vennootschap neemt de maatregelen 
omtrent sociaal beleid, deugdelijk bestuur en verantwoord 
omgaan met het leefmilieu dan ook op in haar strategie. 
Lang voordat ESG hoog op de agenda geplaatst werd door 
investeerders en regelgevers, werden de ESG-maatregelen 
reeds omarmd door Euronav in haar dagelijkse werking. 
Euronav wil immers niet alleen de oceaan beschermen, maar 
de hele leefomgeving waarin de Vennootschap actief is. 

De matrix hieronder geeft een overzicht van alle inspanningen inzake ESG binnen Euronav,  
gevolgd door een verdere toelichting van enkele specifieke maatregelen.
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AtlasGo - -

Sailors’ Society - -

Valero Benefit for Children - -

The Care - -

Artsen zonder grenzen - -

Hatzikyriakio - -

SOS kinderdorpen - -

Ark van de wereld - -

Le Grand Défi Pierre Lavoie - -

Argo Foundation - -

Leer- en opleidingsprogramma’s - -

Leefmilieu

Energiebeheer - Monitoring en vermindering uitstoot broeikasgas - -

Steun aan de Poseidon Principles - -

Carbon disclosure Project (CDP) - -

Partner van GMF en actief lid van het Getting to Zero-subcomité - -

Steun aan IMO 2030 en 2050 - -
Actief lid van de International Tanker Owner Pollution Federation 
(ITOPF)

-

Openbaar maken van ecologische voetafdruk -

Deugdelijk bestuur

Aanwezigheid op social media - -

Reputatie van de sector verbeteren

Genderdiversiteit - -
Verantwoordelijkheid inzake klimaat en sociale onderwerpen 
opnemen in het reisbeleid

- -

Corporate Governance index Wells Fargo top 10 - -

SOx 302 en 404 naleving - -

ESG- en Klimaatcomité

Clean Shipping Index -
Actief engagement met financiële instellingen op het gebied van 
ESG-kwesties
Beleid inzake deugdelijk bestuur - -

Gedragscode -

Beleid inzake thuiswerk - -

Beleid inzake evaluaties - -

Remuneratiebeleid - -

Beleid inzake transacties met verbonden partijen -

Beleid en procedures inzake risicobeheer

4



Uitstoot van broeikasgassen 

Euronav heeft in het verleden steeds veel aandacht gehad voor 
de impact van haar activiteiten op de omgeving, en zal dat in 
de toekomst blijven hebben. Rapportage is daar een onderdeel 
van. Euronav is het enige beursgenoteerde tankerbedrijf dat de 
ecologische voetafdruk sinds 2017 publiceert.

De totale uitstoot van de Vennootschap werd genormaliseerd 
door de totale lading die werd vervoerd en geeft in 2019 een 
resultaat van 3,36 gCO2 e/t.km ten opzichte van 3,07 gCO2 
e/t.km in 2018. De oorzaak van deze stijging ligt vooral aan 

Type 1: uitstoot die de Vennootschap rechtstreeks controleert, 
inclusief de verbranding van brandstof in voertuigen en schepen, 
en energie verbruikt in de kantoren.
Type 2: uitstoot van ingevoerde energie, zoals gekochte 
elektriciteit, warmte of stoom.
Type 3: uitstoot die niet gelinkt is aan de activiteiten van de 
Vennootschap. Deze omvatten zakenreizen, de ‘Well-to-Tank’-
uitstoot gelinkt aan de verwerking van brandstoffen en de 
transmissie en distributie van elektriciteit.
 
Methodologie
In lijn met het BKG-protocol werden alle Type 1- en Type 
2-uitstoot gerapporteerd voor de periode 1 januari - 31 december 
2019. Zakenreizen en energie-gerelateerde uitstoot (Type 3) 
werden eveneens berekend en gerapporteerd. Met het oog op 
verbeterde dataverwerking voor wat betreft natuurlijke gassen en 
elektriciteitsverbruik in België, werden voor de uitstootgegevens tot 
in 2017 een nieuwe vergelijking gemaakt. De openbaar gemaakte 
cijfers omvatten alle bronnen waarover de Vennootschap 
een bepaalde operationele controle heeft. Als zodanig, heeft 
Euronav alle activiteiten opgenomen die rechtstreeks door de 
Vennootschap worden beheerd, inclusief de schepen die beheerd 
worden door derden onder scheepsbeheersovereenkomsten 
alsook de ingehuurde schepen. De uitstoot van de kleinere 
eenpersoonskantoren in Doha en Hongkong en de uitstoot met 
betrekking tot zakenreizen van Northern Marine Management, een 
externe beheersmaatschappij, werden niet opgenomen wegens 
gebrek aan gegevens. Deze worden als niet-substantieel beschouwd 
in vergelijking met de uitstoot afkomstig van de schepen. 

Type uitstoot 2017 Uitstoot 
(tCO2 e)1

2018 Uitstoot 
(tCO2 e)

2019 Uitstoot 
(tCO2 e) % Vergelijking

Type 1 (Rechtstreeks) 3.280.230 2.944.387 3.129.065 6%

Type 2 (Onrechtstreekse energie) 400 424 430 2%

Type 3 (Andere onrechtstreekse 
uitstoot)

635.830 583.547 624.824 7%

Totaal 3.916.460 3.528.045 3.754.859 6%

1 Bepaalde aspecten van de activiteiten van de Vennootschap werden niet opgenomen omwille van een gebrek aan gegevens. Deze aspecten tellen slechts voor 0,3% 
van de totale uitstoot en worden daarom als niet-substantieel beschouwd. Deze hebben vooral betrekking op het elektriciteitsverbruik van twee eenpersoonskantoren 
en kosten met betrekking tot zakenreizen gerelateerd aan de schepen waarvan het beheer werd uitbesteed aan Anglo Eastern Ship Management. De waarden werden 
afgerond en komen na optelling daarom mogelijks niet volledig overeen met het totaal in de tabel. De gerapporteerde cijfers voor CO2 en andere broeikasgassen 
voor 2018 van de 21 schepen die werden aangekocht bij de ‘Gener8 merger’ zijn niet de reële cijfers, maar werden aangepast om correcte vergelijking mogelijk te 
maken. De gerapporteerde cijfers voor 2017 werden ‘hergebaseerd’ om de jaarlijkse vergelijking met de cijfers van 2018 mogelijk te maken.

Resultaten
De CO2 -voetafdruk van Euronav voor kalenderjaar 2019 was 
3.754.859 ton CO2 -equivalent, wat een stijging betekent van 6% in 
vergelijking met kalenderjaar 2018. De intensiteit van de uitstoot 
afkomstig van activiteiten gelinkt aan Euronav is gestegen met 
9,4%, met een uitstoot van 3,07 gCO2 e/t.km in 2018 naar 3,36 
gCO2 e/t.km in 2019. 83,2% van de totale uitstoot is afkomstig 
van verbranding van brandstof op de schepen, met een 
aanvullende 16,3% gelinkt aan de ‘well-to-tank’-uitstoot (extractie 
en verwerking) uit deze brandstoffen. Zakenreizen dragen 0,3% 
bij aan de totale uitstoot. De stijging van de Type 2-uitstoot, de 
indirecte energie, is te wijten aan de verhoogde kwaliteit van 
dataverbindingen in de kantoren.

In het licht van de broeikasgasindex, de AER (Annual Efficiency Ratio) 
van de IMO, was er een lichte verbetering in 2019 met 2,36 g/CO2/
TNM. Dit cijfer ligt binnen het doel van de Poseidon Principles voor 
2019. Euronav stelt hieronder aanvullende cijfers ter beschikking 
van de prestaties van de zeevarende vloot.

een hogere gemiddelde vaarsnelheid en een hoger aantal 
operationele dagen van de vloot in 2019. 

De totale uitstoot is echter met 4,1% gedaald in vergelijking met 
2017 wat geldt als het basisjaar en tevens het eerste jaar dat 
deze data bekend werden gemaakt. 

Euronav heeft de intentie om de komende 12 maanden 
uitstootdoelen te publiceren. In 2019 richtte de Vennootschap 
een ESG- & Klimaatcomité op dat zal helpen om een uitgebreid 
beleid te ontwikkelen op het gebied van klimaatverandering.

EEOI/Energy Efficiency Operational Index: Uitstoot (gCO2) per 
transporteenheid (cargo ton miles)

AER/Annual Efficiency Ratio: Uitstoot (gCO2) per ton aan dwt van een schip 
maal aantal mijl afgelegd in die periode

OEI/Organizational Emissions Intensity: Alle uitstoot van Euronav (type 
1,2,3) per transporteenheid (cargo ton kilometers)

2018 2019

EEOI gCO2/TNM 4,60 4,96

AER gCO2/TNM 2,37 2,36

OEI gCO2e/T.KM 3,07 3,36
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Moderne vloot

Een moderne vloot is essentieel om in te spelen op de eisen van 
klanten en om te voldoen aan steeds strengere milieu-, financiële 
en veiligheidsvoorschriften. Hoe jonger de vloot, hoe lager het 
brandstofverbruik - wat de vloot een betere positie biedt ten 
opzichte van de concurrenten, maar daarenboven ook beter is 
voor het milieu aangezien een jongere vloot minder CO2-uitstoot 
per tonmijl veroorzaakt. 

De bovenstaande grafiek illustreert dat Euronav erin slaagt de 
leeftijd van haar vloot laag te houden. De leeftijd van de VLCC-
vloot is met 24% gedaald tussen 2011 en eind 2019. Een jongere 
vloot in combinatie met geavanceerdere technologie dragen 
eveneens bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Selectie van scheepswerven volgens 
gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits- en 
milieubeoordeling 

Euronav selecteert gerenommeerde scheepswerven voor 
het uitvoeren van herstellingen. De selectie is gebaseerd 
op de betrouwbaarheid van de scheepswerf, de naleving 
van de regelgeving op vlak van gezondheid, veiligheid, 
milieubescherming en hun competitiviteit. Scheepswerven 
worden op deze basis regelmatig geëvalueerd en komen 
enkel in aanmerking voor potentiële samenwerking indien 
ze op alle vlakken hoog scoren. 

Euronav heeft dan wel een relatief jonge vloot, toch hecht de 
Vennootschap ook veel belang aan scheepsrecyclage en werkt 
ze actief mee aan het veilig en milieubewust recycleren van 
schepen. Zo is Euronav een grote voorstander van het Verdrag 
van Hongkong (IMO). 

Het ‘groen paspoort’, met onder andere de inventaris van 
gevaarlijke stoffen (IHM) en daaraan gerelateerde classificaties 
(zoals ENVIRO) is een bijzonder nuttig instrument in dat 
recyclagebeleid. Het geeft een overzicht van de volledige 
levenscyclus van een schip vanaf haar constructie. Deze 
documenten moeten door alle betrokken partijen regelmatig 
worden geüpdatet tijdens de levensduur van een schip. Alle 
Euronav-nieuwbouwschepen beschikken reeds over een IHM 
en daaraan gerelateerde classificaties (zoals ENVIRO). Volgens 
de huidige planning zouden tegen eind 2020 alle schepen van 
Euronav over een goedgekeurde IHM beschikken.

Interactie met bemanning 

De schepen en bemanning staan in voortdurend contact 
met het walpersoneel via onder andere besprekingen tijdens 
briefings en debriefings bij het aan- en/of afmeren, jaarlijkse 
conferenties zoals de senior officers conferentie en de regional 
officers en crew conferentie en regelmatige bezoeken aan boord 
van de schepen. Alle bemanningsleden hebben verder ook 
toegang tot een softwareplatform om met de Vennootschap 
contact te houden. Schepen zijn verder uitgerust met 
gesofisticeerde communicatieapparatuur die een permanente 
verbinding garandeert voor de nodige informatie-uitwisseling 
en communicatie, zowel persoonlijk als beroepsmatig. Deze 
communicatiemogelijkheden spelen een zeer belangrijke rol 
bij het beheren van de mentale gezondheid van onze mensen 
aan boord en zijn tijdens de recente sociale maatregelen in de 
strijd tegen COVID-19, van groot belang gebleken.

Beleid inzake gewapende bewakers en piraterij 

De veiligheid en beveiliging van het Euronav-personeel op zee 
en aan de wal is van primair belang voor de Vennootschap. 
Daarom neemt het managementteam alle nodige 
voorzorgsmaatregelen om alle personeelsleden te beschermen 
en in staat te stellen hun taken veilig en verantwoord uit te 
voeren. Het inzetten van gewapende bewakers is gebaseerd op 
een grondige risicoanalyse en volgt duidelijke richtlijnen met 
als doel het beschermen van leven en tegelijk elke aanval te 
proberen voorkomen.
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FAST (Fleet Automatic Statistics & Tracking)

Euronav wil een voortrekkersrol vervullen op het gebied van het 
digitaal beheren van de vloot. Het vastleggen en visualiseren 
van de vloot en de energie efficiëntie per schip is een belangrijke 
stap in de ontwikkeling van deze disruptieve innovatiestrategie. 
Daarom lanceerde de Vennootschap FAST: Fleet Automatic 
Statistics & Tracking. Dit innovatieve project zal Euronav in staat 
stellen de prestaties, inclusief efficiënter brandstofverbruik, te 
verhogen dankzij het gebruik van real-time sensorgegevens. Dit 
zal eveneens de communicatie en samenwerking tussen schip 
en wal verbeteren. In de loop van 2020 zullen alle schepen met 
nieuwe hardware worden uitgerust om dat mogelijk te maken. 

Beleid in zake klokkenluiders

Euronav heeft een beleid inzake klokkenluiders om individuen 
te beschermen die op een juridisch correcte manier een 
rechtmatige bekommernis willen bekendmaken. Indien een 
individu zich niet comfortabel voelt om een rechtmatige 
bekommernis aan te kaarten met het management of een 
ander daarvoor bevoegde persoon, is er nu ook de optie om 
dit telefonisch of online te doen via een platform, waarbij 
absolute vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.

Alcohol- en drugsbeleid

Het handhaven van een veilige en gezonde werkomgeving is 
belangrijk voor Euronav en een streng drugs- en alcoholbeleid 
is daar onderdeel van. Elke schending van dat beleid, met 
inbegrip van illegaal bezit, consumptie, distributie of verkoop 
van drugs of alcohol door een werknemer aan boord van 
een schip, leidt tot onmiddellijk ontslag en kan leiden tot 
gerechtelijke vervolging.

Personeelshandboek

Het personeelshandboek bevat richtlijnen voor het waarborgen 
van de waarden en normen die in de hele Euronav-gemeenschap 
moeten worden nageleefd/toegepast. Het omvat onder meer 
beleidslijnen op het gebied van de bedrijfscultuur, retentiegraad 
van werknemers, de beloning en de diversiteit, de werktijden, 
de regelgeving omtrent arbeidsvoorziening en de bescherming 
van de werknemer tegen ziekte en letsel.

Liefdadigheidsbeleid

Euronav levert geen enkele bijdrage aan politieke partijen van 
welke overtuiging dan ook. Onze focus ligt op donaties aan goede 
doelen die, naar onze mening, delen van de samenleving waar we 
bij betrokken zijn of dichtbij staan, tastbaar kunnen verbeteren. 
Dat varieert erg en we evalueren voortdurend de effectiviteit en 
focus van onze liefdadigheidsinspanningen. Een samenvatting 
vindt u op onze website: 

www.euronav.com/en/hsqe-society/society/community-
involvement/

www.euronav.com/en/hsqe-society/society/education/

The Ocean Cleanup

Al verschillende jaren schenkt Euronav financiële steun aan 
The Ocean Cleanup. De missie van The Ocean Cleanup is om 
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Afvalbeperking en beheer van 
afvalverwerking

Tijdens normale scheepvaartactiviteiten probeert Euronav 
het afval op haar schepen zoveel mogelijk te beperken door:

   de plastic verpakkingen aan boord tot een minimum te 
beperken; 

   verpakkingsmateriaal te recycleren; 
  afval te compacteren alvorens het te lossen; 
   een minimum aan olieresten altijd te verzamelen en 

vervolgens aan wal te lossen in de daarvoor voorziene 
opslagplaatsen; 

   haar medewerking te verlenen aan de initiatieven van 
de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de 
losinstallaties in de havens te verbeteren door tekortkomingen 
te melden met behulp van de IMO-vragenlijst; 

   aan boord van de schepen verwerkingsinstallaties voor 
zwart en grijs afvalwater te voorzien om de milieu-
impact te beperken.
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geavanceerde technologieën te ontwikkelen om wereldwijd 
de oceanen van plastic te ontdoen. In 2018, werd de ‘cleanup’ 
gelanceerd door de implementatie van het allereerste 
saneringssysteem in de ‘Great Pacific Garbage Patch’. Naar 
schatting zullen ze binnen vijf jaar met een volledige implementatie 
van de 50 saneringssystemen, 50% van de ‘Great Pacific Garbage 
Patch’ kunnen verwijderen. Dit jaar schonk Euronav 50.000 euro. 
Deze schenking was gelinkt aan het interne ‘Euronav on the Move’, 
een gezondheidsinitiatief dat deel uitmaakt van het Euronav-
programma inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

AtlasGo

In 2019 werd ‘Euronav on the move’ gelanceerd. Dat 
interne programma om langdurig zitten te bestrijden, werd 
gecombineerd met de app AtlasGo. Deze tool gaf alle Euronav-
werknemers de mogelijkheid om hun activiteiten te volgen en 
te registreren. Hoe meer registraties, hoe meer het uiteindelijke 
doel werd ondersteund: substantiële financiële steun aan The 
Ocean Cleanup.

Sailors’ Society

Sailors’ Society is een liefdadigheidsinstelling die wereldwijd actief 
is via een netwerk van interconfessionele havenpastors die alle 
zeelieden ondersteunen, ongeacht hun achtergrond, godsdienst 
of nationaliteit.

De drukke haven van Antwerpen is, met een passage van 
ongeveer 17.000 schepen per jaar, van vitaal belang voor de 
Europese en globale handel. Met zoveel zeelieden die de haven 
aandoen, is er een grote behoefte aan geestelijk en lichamelijk 
welzijn. Euronav heeft geld geschonken ter ondersteuning van de 
werkzaamheden van de pastor van de Antwerpse haven, Marc 
Schippers, die deel uitmaakt van Sailors’ Society. De havenpastor 
bezoekt onder andere schepen om bijstand en hulp te bieden aan 
de bemanning aan boord. Hij zorgt voor praktische zaken zoals 
telefoonkaarten zodat zeelieden naar hun familie kunnen bellen 
en hij print op internet gevonden artikelen over internationaal 
nieuws zodat ze weten wat er op het thuisfront gebeurt. Naast 
praktische hulp biedt pastor Marc een luisterend oor en zorgt hij 
voor emotionele steun.

Met zijn auto van Sailors’ Society brengt pastor Marc de zeelieden 
ook gratis waar ze naartoe moeten/willen, zoals het dichtstbijzijnde 
telefoon- of internetcafé, winkels of dokterspraktijk. Dat is een 
essentiële dienst voor zeelieden aangezien hun tijd aan wal vaak 
beperkt is tot slechts een paar uur.

Valero Benefit for Children

De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic, 
die sinds 2002 plaatsvindt, is een project georganiseerd 

door Valero Energy Corporation. Dat project zamelt geld 
in voor liefdadigheidsinstellingen die kinderen helpen in de 
gemeenschappen waar Valero een belangrijke bedrijfsactiviteit 
heeft. De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic 
2019 en de Valero Texas Open leverden een bedrag van 15 
miljoen USD op voor de kinderen. Net als de voorgaande jaren 
heeft Euronav specifiek gevraagd om haar bijdrage over te maken 
aan de liefdadigheidsinstellingen voor kinderen in Québec, waar 
heel wat van haar schepen werkzaam zijn.

The Care

The Care is een Griekse vereniging die preventie, informatie 
en ondersteuning biedt voor mensen met hersenverlamming, 
mentale achterstand en het Downsyndroom. De organisatie 
werd opgericht in 2008 in Piraeus en is gericht op het helpen 
van families die op de dool zijn en op zoek naar hulp voor hun 
gezondheidsproblemen. Ze adopteren families, met focus 
op kinderen met speciale noden en helpen hen te voorzien in 
basisbehoeften en zorg te bieden dankzij de samenwerking met 
gezondheidsspecialisten.

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen is een internationale ngo die vooral 
bekend is om haar projecten in door oorlog verscheurde regio’s en 
ontwikkelingslanden die getroffen zijn door endemische ziektes. 
Jaarlijks verlenen meer dan 40.000 personeelsleden medische 
hulp in meer dan 70 landen. De organisatie werd opgericht in de 
nasleep van de afscheiding van Biafra in 1971 door een kleine 
groep Franse dokters en journalisten die de toegang tot medische 
zorg over de nationale grenzen geheel wilden uitbreiden, ongeacht 
ras, religie, geloof of politieke overtuiging.

Hatzikyriakio 

De Hatzikyriakio Stichting werd opgericht om weesmeisjes en 
dakloze meisjes in Griekenland te steunen. Tegenwoordig vangt 
de instelling meisjes op vanaf zes jaar afkomstig uit verstoorde 
gezinnen die te kampen hebben met ernstige financiële 
en sociale problemen. De instelling biedt een opleiding en 
emotionele steun om deze meisjes te helpen en klaar te stomen 
voor een verantwoordelijk en zelfstandig volwassen leven in 
een moderne maatschappij.

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen is een onafhankelijke niet-gouvernementele 
internationale ontwikkelingsorganisatie die er sinds 1949 naar 
streeft om tegemoet te komen aan de noden van kinderen en 
probeert hun belangen en rechten te beschermen. De organisatie 
focust vooral op verlaten en minderbedeelde kinderen en wezen 
die opvang nodig hebben in een gezin.

The Ark of the World

The Ark of the World is een liefdadigheidsinstelling die speciale 
zorg en bescherming biedt aan moeders en kinderen. De 
instelling functioneert als weeshuis en opvangcentrum voor 
gezinnen met een laag inkomen waarvan de ouders een veilige 

“Euronav wil niet alleen de oceaan 
beschermen, maar ook de maat-
schappij waarin het actief is
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“In 2019 volgden 170 studenten of 
starters een programma bij Euronav 
waardoor ze hun eerste professionele 
stappen konden zetten.

plek nodig hebben om hun kinderen achter te laten terwijl ze 
gaan werken. The Ark begon met het bijstaan van alleenstaande 
moeders met een laag inkomen en biedt daarnaast een 
toevluchtsoord voor moeders die bescherming nodig hebben 
tegen gewelddadige partners. 

Le Grand Défi Pierre Lavoie

Euronav draagt bij aan dit fondsenwervingsevenement dat 
plaatsvindt in Quebec door het team van de loodsen te 
ondersteunen in het gebied van de St. Lawrence-rivier. De 
opbrengsten worden grotendeels geschonken aan lagere scholen 
met beperkte middelen met als doel te investeren in een gezonde 
levensstijl. Een andere deel gaat naar de Pierre Lavoie Foundation 
voor onderzoek naar weesziekten.

ARGO Foundation

ARGO staat Griekse zeeliedenfamilies bij van wie de kinderen 
kampen met intellectuele achterstand, autisme of andere 
gezondheidsproblemen. De organisatie voorziet onderwijs 
en zorg aan diegenen met speciale noden. Het goede doel 
werd opgericht in 1985 door de vrouwen van zeelieden met 
gehandicapte kinderen. Tegenwoordig verleent ARGO diensten 
aan 60 individuen tussen 17 en 45 jaar. Dat zijn vooral kinderen 
van zeelieden met middelzware tot zware leerstoornissen.

Leer- en opleidingsprogramma’s 

Euronav heeft een lange geschiedenis in het ondersteunen 
van leerjongens, kadetten en stagiairs op haar schepen en in 
haar kantoren. In 2019 konden zo 170 studenten en starters 
een traineeprogramma volgen bij Euronav. De belangrijkste 
voorwaarden om jonge professionals aan te nemen is hun 
toewijding om te leren over het leven op zee en om de speciale 
vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol te 
worden in deze sector. Het vermogen en het potentieel om te 

groeien in deze uitdagende sector zijn essentiële kenmerken 
waarnaar de Vennootschap op zoek is. 

Euronav werkt samen met de volgende prestigieuze instellingen 
van hoger onderwijs om studenten, leerjongens, afgestudeerden 
en kadetten aan boord te laten voor praktische opleidingen, en 
dat omvat een beperkt aantal sponsoringovereenkomsten voor 
studenten: 
 
   Nationale Technische Universiteit van Athene, 
   Technologisch Opleidingsinstituut van Piraeus, 

Scheepsarchitecten en Scheepsbouwkundige Ingenieurs, 
   Universiteit van Piraeus, School voor Maritieme en 

Industriële Studies & School voor Informatica, 
   Universiteit van de Egeïsche Zee, School voor Scheepvaart, 

Handel en Transport, 
  University of West Attica, Department of Engineering,
   Technische Universiteit van Kreta, School voor 

Productietechniek en Management 
  ALBA Graduate Business School, Athene, 
  Griekse Marine Academie, 
   Franse Zeevaartschool (Ecole Supérieure de la Marine 

Marchande), 
  Hogere Zeevaartschool Antwerpen. 

De Vennootschap woont studentenevenementen bij om de 
jobopportuniteiten in de maritieme sector te bespreken en om 
een breder milieudebat aan te moedigen. In 2019 ondersteunde 
Euronav, Isalos.net, een educatief initiatief dat studenten van 

9

ES
G



zeevaartacademies en universiteiten die maritieme studies 
aanbieden, uitnodigt op conferenties. Het panel bestaat uit 
leidinggevenden en experts in de maritieme sector en van 
andere gerenommeerde bedrijven in Griekenland. In 2019 nam 
Euronav deel aan vier Isalos.net-evenementen.

Het kantoor van Euronav in Nantes neemt deel aan de Ship 
Owners Careers Day van de plaatselijke school. Op die dag 
deelt de school informatie over de scheepvaartsector met 
jongeren die een toekomstige loopbaan in de sector overwegen. 
Daarnaast nodigt Euronav vijfdejaarsstudenten met potentieel 
uit op Junior Officers conferenties. Het Euronav-kantoor 
in Athene ondersteunt de Ingenieursschool van Maritieme 
Academies in Chios en Macedonië. Het laat de studenten toe 
om de fabrieken van motorfabrikanten in Duitsland en Italië te 
bezoeken wat hen een breder technisch inzicht verschaft. 

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd neemt deel aan 
stageprogramma’s van Griekse Universiteiten, die zich richten 
op maritieme studies, door hun studenten de kans te bieden 
voor een paar maanden in scheepvaartbedrijven te werken, 
doorgaans tijdens de zomer. De Vennootschap heeft reeds 
eminente studenten van deze universiteiten gesponsord. 
Het Antwerpse kantoor neemt deel aan de Opendeurdag 
van de Antwerpse Hogere Zeevaartschool waar ze Euronav 
vertegenwoordigt en informatie deelt met studenten die 
een maritieme carrière overwegen. Elk jaar tijdens de 
zomermaanden geeft Euronav de studenten van de Hogere 
Zeevaartschool de kans om stage te lopen aan boord om 
het leven en het werk van een zeevarende te ervaren. Dat 
trainingsprogramma werd opgezet in samenwerking met de 
Koninklijke Belgische Redersvereniging.

Energiebeheer - Monitoring en vermindering 
uitstoot broeikasgas

Euronav besteedt veel aandacht aan de energie-efficiëntie van 
de schepen, te beginnen bij het ontwerp en de specificatie 
van de nieuwe schepen, alsook aan het onderhoud en de 
modernisering van de bestaande vloot. 

Bij reparaties op de scheepswerf wordt het rompoppervlak van 
het schip behandeld en voorzien van een coating die voldoet 
aan de hoogste normen. Dat vermindert de wrijving met het 
water, en komt de zuinigheid van de schepen ten goede.
De uitrusting van de schepen met verbeterde apparatuur en 
systemen die het energieverbruik permanent meten, biedt de 
mogelijkheid om operationele maatregelen te nemen. Daarom 
lanceerde Euronav het FAST-programma, dat van de schepen 
‘smart’ en ‘verbonden’ objecten maakt volgens het principe van 
Internet of Things (IoT).

Een reeks scheepsspecifieke maatregelen worden beschreven 
in een uitgebreid plan voor het beheer van de energie-
efficiëntie van schepen (Ship Energy Efficiency Management 
Plan - SEEMP). De acties en maatregelen worden zorgvuldig 
gecontroleerd zowel aan boord als aan wal, met als doel een zo 
energie-efficiënt mogelijke exploitatie van de schepen.

Steun aan de Poseidon Principles 

Sinds de aanvang van het project steunde Euronav de 
Poseidon-principes, die een kader vormen voor het meenemen 
van klimaatoverwegingen bij beslissingen om leningen te 
verstrekken en zo de vergroening van de internationale 
scheepvaart te versterken. De Poseidon-principes zijn een 
wereldwijd kader voor het beoordelen en bekendmaken in 
welke mate de scheepsfinanciering van financiële instellingen 
ook is afgestemd op klimaatverbetering. Ze vormen een 
gemeenschappelijke wereldwijde leidraad voor het kwantitatief 
beoordelen en bekendmaken of een scheepsfinanciering in 
overeenstemming is met de vastgestelde klimaatdoelstellingen. 
Ze fungeren als een belangrijk instrument om verantwoordelijke 
besluitvorming te ondersteunen.

Carbon Disclosure Project (CDP)

Het principe van CDP is de voorbije 20 jaar uitgegroeid tot een 
globaal systeem dat milieugegevens openbaar maakt en zo 
de betrokkenheid versterkt bij verscheidene milieukwesties 
wereldwijd. De internationale non-profitorganisatie, CDP 
assisteert bedrijven bij een gedetailleerde en grondige evaluatie 
van hun milieurisicobeoordeling. 

Euronav is ervan overtuigd dat bedrijven die hun milieurisico’s 
meten, beter in staat zijn om deze te beheren. Euronav wordt 
momenteel voor de eerste keer door CDP doorgelicht. De 
eerste score zal wellicht in juli 2020 worden toegekend en zal 
investeerders in staat stellen om Euronav te evalueren op het 
gebied van CO2-uitstoot.

Partner van GMF en actief lid van het GtZ 
subcomité 

Euronav is een van de medeoprichters en een actieve 
deelnemer van het Global Maritime Forum, een internationale 
non-profitorganisatie dat zich inzet voor het vormgeven van de 
toekomst van de wereldwijde zeehandel met het oog op een 
duurzame economische ontwikkeling op lange termijn en het 
bevorderen van het menselijk welzijn. Om deze missie te vervullen, 
roept het Forum leiders uit de gehele maritieme gemeenschap 
samen om met beleidsmakers, ngo’s, deskundigen en andere 
invloedrijke besluitvormers en opiniemakers uit alle regio’s, 
in een ‘community of purpose’ collectieve uitdagingen te 
bespreken en samen te werken aan het ontwikkelen van nieuwe 
oplossingen en actiepunten. Het Forum identificeert, ontwikkelt 
en deelt deze nieuwe inzichten en belangrijke kwesties op een 
globale agenda en faciliteert samenwerkingsprojecten en 
initiatieven die op lange termijn impact hebben en duurzame 
verandering kunnen teweeg brengen. Een van de doelstellingen 
is bijdragen aan de IMO-strategie voor de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen. The Getting to Zero Coalition 
(GtZ) is een krachtige alliantie van meer dan 90 bedrijven binnen 
de maritieme, energie-, infrastructuur- en financiële sector, 
ondersteund door belangrijke overheden en IGO’s. The Coalition 
streeft ernaar om tegen 2030 commercieel aanvaardbare 
emissieloze zeeschepen op emissieloze brandstof te 
ontwikkelen, dé grote ambitie van de maritieme industrie.
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Euronav ondersteunt volop de doelstellingen 
inzake IMO 2030 en IMO 2050

De IMO wil de CO2-uitstoot van de scheepvaart verminderen 
door de stapsgewijze implementatie van maatregelen inzake 
milieuvriendelijkheid van schepen volgens de zogenaamde 
Energy Efficiency Index (EEDI). Deze is met name gericht op twee 
belangrijke beleidsdoelstellingen: 

IMO 2030: De vermindering van de CO2-uitstoot per 
getransporteerde unit met gemiddeld 40% tegen 2030, waarbij 
gestreefd wordt naar een reductie van 70% tegen 2050 ten 
opzichte van het referentiejaar 2008.

IMO 2050: Zo snel mogelijk verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen door de internationale scheepvaart en de totale 
jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met ten minste 50% 
verminderen tegen 2050 ten opzichte van het referentiejaar 2008.

Euronav staat volledig achter beide doelstellingen van de IMO, de 
internationale regelgever in de scheepvaart, wat tot uiting komt 
in een gedreven inzet voor de verschillende initiatieven (Getting 

to Zero, Global Maritime Forum, Poseidon-principes), directe 
bedrijfsacties en technische ondersteuning van een aantal O&O-
initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen door de scheepvaart.

Actief lid van de International Tanker Owner 
Pollution Federation (ITOPF)

De ITOPF, opgericht in 1968, wordt zonder winstoogmerk beheerd 
door reders en hun verzekeraars met als doel het bevorderen van 
de efficiëntie van de maatregelen in geval van het lekken van olie, 
chemicaliën en andere stoffen in de oceaan. Momenteel zijn er 
ongeveer 8000 reders en rompbevrachters lid van ITOPF, goed 
voor ongeveer 13.600 tankers met een totale brutotonnage van 
meer dan 430 miljoen. De organisatie kan ook rekenen op de 
steun van meer dan 810 miljoen brutotonnage uitgebaat door 
haar partners in andere sectoren dan de tanker industrie. Alex 
Staring, COO van Euronav is bestuurslid van ITOPF.

Openbaar maken van ecologische voetafdruk

Euronav heeft binnen de ruwe olietankermarkt een leidende 
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rol gespeeld bij het volledig openbaar maken van scope 
1, 2 en 3 (zie paragraaf Broeikasgassen) wat betreft de 
CO2-uitstoot en -afdruk sinds 2017. Euronav was de enige 
grote beursgenoteerde olietankerrederij die deze rol heeft 
opgenomen. Meer informatie is terug te vinden in de paragraaf 
‘Uitstoot van broeikasgassen’ op pagina 91.

Aanwezigheid op social media

Euronav deelt regelmatig informatie en foto’s op haar 
Instagram- en LinkedIn-pagina. Zo biedt de Vennootschap 
inzicht in haar activiteiten en creëert ze de mogelijkheid aan alle 
volgers om hen te bereiken. Daarnaast kunnen zeevarenden, als 
ambassadeurs voor de Vennootschap, fotomateriaal insturen 
voor publicatie via bovenvermelde kanalen. 

Reputatie van de sector verbeteren

Euronav heeft samen met de andere tankerrederijen de 
plicht om de sector en de reputatie ervan te verdedigen en te 
promoten. Door het voeren van een open dialoog met diverse 
stakeholders en het ondersteunen van de Poseidon-principes, 
het Global Maritime Forum en initiatieven als Getting to Zero, 
draagt de Vennootschap op een actieve en positieve manier 
bij aan het verbeteren van de reputatie van de sector. Euronav 
toont leiderschap om transparantie binnen de sector te 
verbeteren door onder meer initiatieven zoals het (vrijwillig) 
uitwerken van documenten zoals het speciale rapport in dit 
jaarverslag. 

Genderdiversiteit (werkgever van gelijke 
kansen) - Bloomberg Gender Equality index

Euronav is voor het derde achtereenvolgende jaar opgenomen in 
de Bloomberg Gender Equality Index, wat belangrijk is voor een 
vennootschap die genderdiversiteit hoog in het vaandel draagt. 
Binnen de organisatie blijft Euronav zoeken naar manieren 
om meer vooruitgang te boeken en een inclusieve omgeving 
te bieden voor al haar medewerkers. Deze Bloomberg GEI 
krijgt alsmaar meer aandacht met een recordaantal van 325 
bedrijven die dit jaar in de Index zijn opgenomen - ten opzichte 
van de 230 bedrijven vorig jaar. 

Verantwoordelijkheid inzake klimaat en sociale 
onderwerpen opnemen in het reisbeleid

In de uitoefening van hun job, wordt er aanzienlijk gereisd door 
werknemers zoals onder andere verplaatsingen om aan- of 
af te meren, zakenreizen en bezoeken aan scheepswerven. 
Iedereen binnen de Vennootschap is verantwoordelijk om deze 
verplaatsingen op de meest kostenefficiënte en milieuvriendelijke 
manier te organiseren. Euronav meet de efficiëntie en de 
ecologische voetafdruk van de reizen.

Uitmuntendheid op het gebied van Corporate 
Governance 

Sinds 2016, hanteert Webber research (voorheen als 
Wells Fargo) ‘Corporate Governance scorecards’ voor alle 

scheepvaartbedrijven. Ieder bedrijf wordt op basis van de 
openbaar beschikbare gegevens gerangschikt volgens 
Corporate Governance-factoren. De meest recente scorecard 
wordt hieronder weergegeven.

SOx 302 en 404-naleving

Volgens Webber research kan hun scorecard worden gebruikt 
als hulpmiddel voor het evalueren van het deugdelijk bestuur 
binnen de scheepvaart en individuele bedrijven. Alle gegevens 
in acht genomen, hebben bedrijven met een score in het eerste 
kwart van de resultaten meer aanzien omdat hun deugdelijk 
bestuur zo veel beter is vergeleken met de meeste van hun 
concurrenten. Zie het het speciaal rapport in dit jaarverslag 
voor meer informatie.

Geldende Corporate 
Governance factor Gewicht

Factor #1
Verbonden partijen commercieel 
beleid 

12,5%

Factor #2
Verbonden partijen technisch 
beleid

12,5%

Factor #3
Vergoedingen voor koop- en 
verkoop transacties

12,5%

Factor #4
Transacties met verbonden 
partijen

12,5%

Factor #5
Onafhankelijkheid Raad van 
Toezicht

12,5%

Factor #6
Samenstelling Raad van 
Toezicht

12,5%

Factor #7 Beleid Raad van Toezicht 12,5%

Factor #8 Subjectief 12,5%

Bron: Webber Research & Advisory, LLC

Bron: Webber research & Wells Fargo

De score van Euronav op de Webber Research  
Corporate Governance-schaal sinds de oprichting
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Euronav implementeerde het COSO 2013-kader voor 
het controleren van de Internal Controls over Financial 
Reporting (ICOFR). Om te voldoen aan artikel 404 van de 
Sarbanes-Oxley Act van 2002, heeft de Vennootschap 
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Gedragscode

De Raad van Bestuur (sinds 20 februari 2020 Raad van 
Toezicht genoemd) keurde de gedragscode van Euronav goed 
tijdens haar vergadering van 9 december 2014. Het doel van 
de gedragscode is om alle Euronav-werknemers te helpen de 
reputatie van Euronav te verbeteren en te beschermen, met 
name in haar relatie met klanten, aandeelhouders en andere 
belanghebbenden, alsook met de samenleving in het algemeen. 
De gedragscode is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle 
personen die namens Euronav handelen dat op een ethische 
manier doen en met inachtneming van de toepasselijke wetten 
en voorschriften.

Beleid inzake thuiswerk

Euronav is erg betrokken met haar medewerkers en 
ondersteunt actief hun welzijn. Het bewerkstelligen van een 
op samenwerking gerichte en stimulerende werkomgeving 
die tegemoetkomt aan de verscheidene behoeftes van het 
personeel alsook een gezond evenwicht tussen werk en 
privéleven zijn belangrijke objectieven van het HR-beleid die 
bereikt kunnen worden door het aanbieden van flexibele 
werkregelingen zoals telewerken. 

Beleid inzake evaluaties

De medewerkers van Euronav zijn haar meest waardevolle 
kapitaal. De werknemers staan op de eerste plaats omdat 
de Vennootschap erkent dat ze geen uitstekende service 
kan bieden zonder tevreden, zelfzeker en deskundige 
werknemers. Het uiteindelijke doel is om de vaardigheden, het 
concurrentievermogen en de efficiëntie van de werknemers 
voortdurend te verbeteren en zo ook hun waarde voor het bedrijf 
te vergroten. 

Beleid inzake anticorruptie

Euronav streeft ernaar om al haar bedrijfsactiviteiten wereldwijd 
op een eerlijke, transparante en ethische manier uit te voeren. 
Het beleid inzake anticorruptie is van toepassing op werknemers 
en alle personen die een langere termijn zakenrelatie met 
Euronav hebben. In het algemeen worden derden die van 
plan zijn met Euronav zaken te doen, onderworpen aan een 
gedetailleerd onderzoek door de afdeling Interne Controle en 
wordt de geschiktheid van de zakelijke relatie bekeken zowel 
van uit het beleid inzake anticorruptie als inzake risicoprofiel 
van derde partijen. Eventuele bezorgdheden met betrekking 
tot het beleid inzake anticorruptie of onaanvaardbaar gedrag 
van werknemers of verbonden partijen, kunnen aan de orde 
worden gesteld via het klokkenluiders-platform. 

Beleid inzake remuneratie 

In deze richtlijnen wordt uiteengezet hoe Euronav lonen 
vaststelt alsook andere personeelsvoordelen en bonussen. 
De principes, timing en het proces met betrekking tot de 
vaststelling deze vergoedingen worden hier uiteengezet. Dit 
omvat richtlijnen aangaande jaarlijkse salarisverhogingen, 
loonbeoordelingsprocessen, personeelsbeloningen en bonussen. 

een rapporteringsstructuur ingevoerd op alle niveaus van 
de Vennootschap. Dit impliceert correcte operationele en 
compliance-rapportering. De rapporteringsstructuur zorgt voor 
een verbetering van het bestuur, een betere risicobeoordeling 
en versterkte inspanningen op het gebied van fraude- 
en corruptiebestrijding. Dit kader laat ook rationele en 
systematische analyses toe, wat snelle aanpassingen van de 
bedrijfsprocessen mogelijk maakt en zeer welgekomen in een 
snel evoluerende bedrijfsomgeving.

ESG- & Klimaatcomité

In 2019 richtte Euronav een ESG- & Klimaatcomité op. De taak 
van dit comité bestaat in het bijstaan en adviseren van de Raad 
van Toezicht bij het opvolgen van de prestaties en het correct 
identificeren van de belangrijkste risico’s en opportuniteiten 
inzake sociale, milieu- en klimaatkwesties. Meer info is terug 
te vinden in deel 2.3 van het Verslag van de Raad van Bestuur 
in dit jaarverslag.

Clean Shipping Index (CSI)

De Clean Shipping Index is een organisatie die werkt met een 
onafhankelijk en holistisch labelingsysteem om de prestaties 
op vlak van milieu van rederijen met elkaar te vergelijken. 
Het rangschikt schepen op basis van die prestaties waarbij 
verder wordt gekeken dan naleving van regelgeving. Euronav 
beoogt om het CSI systeem te integreren in sommige van 
haar kredietfaciliteiten en te bekijken of de Vennootschap in 
aanmerking zou komen voor een verlaging van haar kredietkost 
indien ze beter zou presteren dan de CSI index. Dergelijke 
beoordeling zou dan worden uitgevoerd door een onafhankelijke 
derde partij.

Actief engagement met financiële instellingen 
op het gebied van ESG-kwesties

Euronav is van oordeel dat ESG binnen de kapitaalmarkten 
in toenemende mate aan belang wint en de toewijzing van 
kapitaal meer en meer zal vormgeven en beïnvloeden. Voor een 
kapitaalintensieve sector als de ruwe olietankermarkt is dat 
van cruciaal belang, zoals in ons speciaal verslag dit jaar wordt 
onderstreept. Euronav zal middelen en tijd blijven besteden 
aan het implementeren van ESG-gerelateerde kwesties met 
investeerders via de opname van afzonderlijke ESG-secties in 
onze presentaties voor investeerders.

Beleid inzake Deugdelijk bestuur

Euronav besteedt veel aandacht aan deugdelijk bestuur 
als een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van de 
Vennootschap op lange termijn. Deugdelijk bestuur houdt in dat 
er correcte en transparante structuren zijn die een toepassing 
van de beste normen garanderen bij de uitstippeling van het 
beleid van Euronav. Het Corporate Governance charter kan 
worden geraadpleegd op www.euronav.com. 
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Beleid inzake transacties met verbonden 
partijen

Euronav heeft een zeer robuust beleid inzake transacties 
met betalingen aan en relaties met verbonden partijen. Als 
beursgenoteerd bedrijf ziet Euronav in deze thema’s immers 
hoge potentiële risico’s voor aandeelhouders en eventueel 
belangenvermenging. Dit is een specifiek onderdeel van het 
Webber-onderzoek waarop de Vennootschap een hoge score 
haalt. Zie paragraaf Uitmuntendheid op gebied van Corporate 
Governance.

Beleid en procedures inzake risicobeheer

Het risicobeheer binnen Euronav omvat ESG-factoren, niet 
alleen als een manier om risico’s te vermijden maar ook als 
middel om opportuniteiten te identificeren. Deze risico’s en 
opportuniteiten worden door het Audit- en Risicocomité alsook 
door het recent opgerichte ESG- & Klimaatcomité regelmatig 
aan de Raad van Toezicht gerapporteerd. Aangezien ESG 
echter niet enkel de verantwoordelijkheid van een ESG-team 
hoort te zijn, worden deze risico’s via interne processen 
toegewezen aan individuele risico-eigenaren binnen de 
organisatie. Op die manier meent de Vennootschap dat ze 
in staat zal zijn de belangrijkste ESG-gerelateerde risico’s te 
formuleren die van invloed kunnen zijn op de strategie en de 
besluitvorming. De ESG-principes zijn ook opgenomen in de 
KPI’s van het management en het personeel. 

ESG krijgt bijzondere aandacht 
van het management en de 
Raad van Toezicht. Euronav 
zal de maatregelen omtrent 
ESG stapsgewijs nog verder 
uitbouwen. 
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