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Brief van de CEO
2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. De uitdagingen 
waarmee we allemaal in ons dagelijkse leven werden 
geconfronteerd, wogen zwaar. Op de tankermarkt was het niet 
anders. De COVID-19-pandemie heeft een grote impact gehad 
op ons bedrijf en op onze belangrijkste troef: onze mensen! 
Vanaf het begin van de pandemie heeft Euronav er alles aan 
gedaan om zijn werknemers en klanten over de hele wereld 
actief te beschermen en ondersteunen. In de loop van het jaar 
hebben we talrijke financiële en praktische bijdragen geleverd 
en medische apparatuur geschonken aan diverse bedrijven, 
liefdadigheidsinstellingen en individuen. De status van 
zeevarenden blijft een actueel en actief onderwerp. Euronav 
zal bij alle nationale, politieke en regelgevende instanties blijven 
lobbyen voor de erkenning van zeevarenden als 'essentiële 
werknemers', zowel nu als in de toekomst. De scheepvaart 
moet meer doen op dit gebied. Zulke initiatieven hebben 
alleen kans op slagen als we erkennen dat transparantie 
tweerichtingsverkeer is bij het zoeken naar bredere politieke 
steun. 

Bij Euronav zijn we ons bewust van de enorme uitdaging 
die de klimaatverandering vormt en dat we een verschil 
kunnen maken door ze aan te gaan. Vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid heeft COVID-19 ervoor gezorgd dat de 
hele samenleving zich aanzienlijk meer engageert voor deze 
uitdaging. Wij juichen deze verandering dan ook toe! De wereld 
verenigt zich om het bewustzijn te vergroten en oplossingen 
te vinden voor de dringende behoeften waarmee we worden 
geconfronteerd. Dit onderstreept wat duurzaamheid is. 
Duurzaamheid is dynamisch, niet statisch. Duurzaamheid heeft 
sinds de oprichting van ons bedrijf 25 jaar geleden altijd al 
bovenaan onze agenda gestaan. Ik ben dan ook verheugd te 
kunnen zeggen dat Euronav in 2020 reële vooruitgang heeft 
geboekt op dit gebied.

Euronav vierde in 2020 haar 25-jarige bestaan als 
rechtspersoon. Wie de tijd neemt om onze oude jaarverslagen 
door te nemen, zal zien dat veiligheid altijd al onze eerste zorg is 
geweest bij het veilig en duurzaam transporteren van ladingen 
naar hun bestemming. Ons logo en onze slagzin 'The ocean 
is our environment' zijn sinds 2005 ongewijzigd gebleven. 
Duurzaamheid heeft vanaf het begin centraal gestaan in ons 
bedrijfsmodel. Maar wat betekent duurzaamheid bij Euronav?  

Wij zijn van mening dat maatregelen op het gebied van milieu, 
het aanpakken van klimaatverandering en het uitvoeren 
van onze activiteiten volgens de hoogste veiligheidsnormen 
niet mogelijk zijn zonder een sterk bestuur, dat de hoogste 
ethische normen en toezicht van een onafhankelijke raad en 
management omvat. Milieu en bestuur kunnen niet zonder de 
inbreng van sociaal of menselijk kapitaal, met respect voor het 
individu, geslacht en andere sociale kenmerken. 

Zoals blijkt uit de toepassing van veel van de zeventien 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de 
Verenigde Naties, gaat duurzaamheid bij Euronav over veel 
meer dan emissies, klimaatverandering en andere milieu-
uitdagingen. Duurzaamheid houdt ook in dat we onze 
werknemers ondersteunen, dat we respect en veiligheid op alle 
niveaus van ons bedrijf waarborgen en dat we ervoor zorgen 
dat verantwoording wordt afgelegd over de realisatie van deze 
doelstellingen. 

Als de grootste beursgenoteerde Vennootschap voor ruwe 
olietankers ter wereld heeft Euronav de unieke positie om 
binnen de energietransitie een duurzame onderneming uit te 
bouwen. De vraag naar en het verbruik van ruwe olie zullen 
pieken, of hebben dat misschien al gedaan, naarmate de 
energietransitie in een stroomversnelling komt. Maar deze 
'transitie' zal vele jaren vergen (volgens Rystad Energy bereikt 
de vraag naar olie een piek in 2030). Ervan uitgaande dat we het 
traject van het Klimaatakkoord van Parijs volgen (ambitie om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C), zal ruwe olie 
dus essentieel blijven voor de economische ontwikkeling, het 
vervoer van mensen en de industriële processen en productie. 
De scheepvaart is de meest efficiënte vorm van vervoer 
(87 keer efficiënter dan bijvoorbeeld de luchtvaart) 
in termen van CO2-uitstoot per tonkilometer. Blijven 
bouwen aan een verantwoord, duurzaam platform voor grote 
ruwe olietankers levert niet alleen voordelen op voor onze 
belanghebbenden, maar ook voor de samenleving en het 
milieu in het algemeen. Wij zijn erop uit om onze duurzame rol 
in de wereldwijde energietransitie aan te tonen.

Vooruitkijkend is de scheepvaart in vele opzichten één van 
de sterkste platformen om de decarbonisatie te realiseren. 
Euronav kijkt ernaar uit om deze uitdaging aan te gaan. 
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In 2020 hebben we mooie resultaten geboekt op meerdere 
duurzaamheidsdoelstellingen. We waren enorm tevreden om 
een ‘B’-score te ontvangen voor onze eerste deelname aan 
het Carbon Disclosure Project (CDP). Deze score weerspiegelt 
onze inzet en acties in de strijd tegen de klimaatverandering. 
Informatie verschaffen en transparant werken zijn belangrijke 
bouwstenen in ons streven naar meer duurzaamheid. Ons 
ESG- en Klimaatcomité op het niveau van de Raad van Toezicht 
is uitgegroeid tot een Duurzaamheidscomité dat op een 
bijzonder waardevolle wijze toezicht uitoefent en sturing geeft. 
Wij blijven de enige beursgenoteerde tankerrederij met een 
duurzaamheidscomité  dat bestaat uit vertegenwoordigers van 
de Directieraad en de Raad van Toezicht.

Euronav was een belangrijke partner bij het opstellen 
van de Poseidon Principles – een wereldwijd kader voor 
verantwoorde scheepsfinanciering door klimaatoverwegingen 
te laten meespelen in kredietverleningsbeslissingen, wat de 
decarbonisatie van de internationale scheepvaart bevordert. 
De toepassing van deze principes houdt onder meer in dat de 
CO2-uitstoot actief wordt gereduceerd, in overeenstemming 
met de richtlijnen van de IMO. Dit is belangrijk, omdat wij 
ons ertoe engageren om de intensiteit van onze CO2-uitstoot 
JAARLIJKS te verminderen. We stellen die vermindering dus niet 
voorop als een streefdoel om over tien jaar te behalen. 

Daarnaast engageren wij ons om in 2021 uitdagende maar 
haalbare broeikasgasemissiedoelstellingen formeel vast te 
leggen, waaraan belanghebbenden onze prestaties in de 
toekomst zullen kunnen afmeten.

Euronav heeft in september zijn duurzaamheidskader verder 
versterkt door twee uitstaande bankfaciliteiten samen te 
voegen tot één duurzaamheidslening van 713 miljoen USD bij 
14 banken, die streeft naar hogere emissiereducties dan deze 
vastgelegd in de Poseidon Principles. Investeerders kunnen 
in onze toekomstige financiering meer toezicht verwachten 
op de duurzaamheidselementen. De kapitaalkosten voor wie 
zoals wij duurzame veranderingen tot stand wil brengen op 
gebieden waar dat moeilijk is (zoals de scheepvaart), zijn van 
cruciaal belang. Euronav blijft zich met zijn belanghebbenden 
focussen op incentivekaders  om haar duurzame ambities 
waar te maken, die op hun beurt door de kredietverstrekkers 
moeten worden geëvenaard en bewaakt. Een ander essentieel 
element in dit verband is dat organen zoals de IMO en de EU 
de regelgeving consequent en geïntegreerd toepassen en zich 
niet langer op hun eigen territoriale vorderingen concentreren.

Wij betreuren het dat de inspanningen van de scheepvaartsector 
om allerlei vormen van verontreiniging terug te dringen vaak 
onderbelicht blijven. Zo zijn de succesvolle implementatie van 
IMO 2020 en de vermindering van zwavelemissies met 85 % 
door de sector dit jaar aan de aandacht ontsnapt als gevolg 
van de ophef rond de COVID-19-pandemie. Andere initiatieven 
worden verder ontwikkeld. Euronav is een van de oprichters 
van de Getting to Zero Coalition, die zal fungeren als een 
vehikel om de vergroening van de scheepvaart te versnellen 
en een manier te vinden om tegen 2030 een commercieel 
levensvatbaar schip met netto-nulemissies operationeel 
te hebben. De coalitie telt momenteel 140 bedrijven uit de 
maritieme, energie-, infrastructuur- en financiële sector, 

die worden ondersteund door belangrijke overheden en 
intergouvernementele organisaties. 

Een solide duurzaamheidsagenda alleen volstaat niet 
meer. Onze klanten en belanghebbenden verwachten dat 
duurzaamheid deel uitmaakt van onze dagelijkse activiteiten 
en geworteld is in ons bedrijfsmodel. Wij zijn zeer verheugd 
dat we in 2021 de volgende stappen kunnen zetten in de 
verdere verankering van duurzaamheid in onze Vennootschap, 
waarmee we onze directe verantwoordelijkheid opnemen als 
een van de toonaangevende vennootschappen in onze sector. 

Euronav heeft recent  personeel aangeworven om toezicht te 
houden op en te werken aan de uitvoering van de volgende 
fase van onze duurzaamheidsarchitectuur, zowel intern als 
extern. Deze cruciale rol zal rechtstreeks rapporteren aan 
de Directieraad en weerspiegelt ons engagement om onze 
duurzaamheidspositie te verbeteren. Onze ambities zullen 
zich niet beperken tot het stellen van doelstellingen en wij 
verwachten aanzienlijke investeringen in nieuwe technologieën, 
brandstoffen en emissie-initiatieven. 

Dit verslag illustreert de vooruitgang die we hebben geboekt 
en is een gelegenheid om ons doel te herhalen, namelijk een 
leidende rol spelen in het stimuleren van duurzaamheid in de 
sector van grote ruwe olietankers.  We erkennen wel dat we nog 
een lange weg te gaan hebben op ons duurzaamheidstraject. 
En dit op alle fronten: van de klimaatverandering en meer 
transparantie, tot technologische oplossingen voor de reductie 
van de uitstoot van broeikasgassen. 

Wij kunnen dit alleen realiseren door duurzaamheid te 
blijven beschouwen als cruciaal in onze manier van werken 
als rederij van ruwe olietankers. Ik vind het een voorrecht 
om Euronav te mogen leiden en ben trots op de vooruitgang 
die we tot dusver hebben geboekt in het realiseren van onze 
duurzaamheidsdoelstellingen.
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Rapportagekaders
De openbaarmakingen in dit verslag bieden beleggers en 
andere belanghebbenden materiële duurzaamheids-  of 
ESG-informatie. Dit verslag is zorgvuldig opgesteld in 
overeenstemming met het Marine Transportation Framework 
van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB). De 
SASB-norm stelt ons in staat om materiële duurzaamheids- of 
ESG-onderwerpen te identificeren, te beheren en erover te 
rapporteren met prestatiemaatstaven die specifiek zijn 

voor de sector, op basis van SASB's internationaal erkende 
indicatoren en bijbehorende definities, reikwijdten en 
berekeningen. Daarnaast hebben we, waar van toepassing, de 
beginselen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN overgenomen. Het verslag en de gegevens bestrijken de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 2020 en zijn 
in overeenstemming met de ESG-rapportagerichtlijnen van 
Euronext. 

Kerncijfers 

THEMA MAATSTAF EENHEID DATA 2020 REFERENTIESTANDAARD

Klimaatrisico 
en klimaatvoet-
afdruk

Scope 
1-broeikasgasemissies

Metrische Ton CO2-

equivalent
3.082.765 TR-MT-110a.1

Scope 
2-broeikasgasemissies, 

Metrische Ton CO2-
equivalent (locatie- en 

marktgebaseerde 
benadering)

232 GRI 305-2

Broeikasgasemissie-
intensiteit 

Ratio, bijv. g CO2/ton 3,34 GRI 305-4

Beheer van 
broeikasgasemissies B

Zie pagina p 110-115 TR-MT-110a.2

Scope 3 - 
broeikasgasemissies

Metrische Ton CO2-
equivalent

638.578 TR-MT-110a.2

Energiemix  (1) Totaal 
verbruikte energie, 

(2) percentage zware 
stookolie, (3) percentage 

hernieuwbare ene

Gigajoules, percentage 
(%)

1) 41.067.762 
2) 87 % 
3) 0%

TR-MT-110a.3

Annual Efficiency Ratio (AER) gCO2/TNL 2,42 Non-SASB: optioneel

Luchtkwaliteit

Luchtemissies van de 
volgende verontreinigende 

stoffen: (1) NOx (met 
uitzondering van N2O), (2) 

SOx, en (3) deeltjes (PM

Ton (t)
1) 83.899,3 

2) 8,558
 TR-MT-120a.1

Scheepsrecy-
clage

Verantwoorde 
scheepsrecycling

0
Verdrag van Hongkong

Verordening (EU) nr. 1257/2013 
inzake scheepsrecycling

Hoogtepunten op het 
gebied van duurzaamheid 
in 2020
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Ecologische 
impact

Percentage van de vloot dat 
ballastwater (1) -vervanging 

en (2) -behandeling 
implementeert

Percentage

1) Vervanging: 
53.6% 

2) 
Behandeling: 

46.4%

TR-MT-160a.2

Aantal en totaal volume van 
verliezen en lozingen in het 

milieu 

Aantal, kubieke meter 
(m³) of ton

0 TR-MT-160a.3

Accidenten, 
Veiligheid en 
Arbeidsrechten

Aantal incidenten met 
verzuim (LTIR) 

Aantal 0 TR-MT-320a.

Diversiteit Percentage

Aan land: 55 % 
mannen, 45 % 

vrouwen  
 

Op zee: 97,6 % 
mannen, 2,4 % 

vrouwen  
 

Raad van 
toezicht 50 % 

vrouw

GRI 405-1

Arbeidsrechten Zie pagina p 105 GRI 102-41

Bedrijfsethiek

Havenstaatcontrole Aantal 
(1) tekortkomingen en (2) 
aanhoudingen ontvangen 
van regionale organisaties 
voor havenstaatcontrole 

(PSC)

Zie pagina

1) Tekortko-
mingen: 18 

 
2) Aanhouding- 

en: 0

TR-MT-540a.3

Corruptierisico’s: 
Aantal aanlopen in havens 

of netto-inkomsten in 
landen die de 20 laatste 
posities bekleden in de 
Corruption Perception 

Index van Transparency 
International 

Aantal of waarde 
(rapporteringsvaluta)

24 R-MT-510a.1

Faciliterende betalingens Aantal 0 SDG 16

Boetes
Bedrag in de 

rapporteringsvaluta
0 GRI 419-1

Ecologische, 
sociale en 
governancefac-
toren (ESG)

Beleid en doelstellingen Zie pagina p 103 - 113
GRI-conforme 

informatieverstrekking over de 
managementbenadering

ACTIVITEITSMAATSTAF EENHEID DATA 2020 REFERENTIESTANDAARD

Aantal werknemers aan boord van schepen Aantal 2.780 TR-MT-000.A

Totale afstand afgelegd door schepen Zeemijlen 4.731.775 TR-MT-000.B

Operationele dagen Dagen 25.313 TR-MT-000.C

Draagvermogen
Duizend ton 

draagvermogen
17.806.234 TR-MT-000.D

Aantal schepen in de totale scheepsvloot Aantal 77 TR-MT-000.E

Aantal havenaanlopen van schepen Aantal 1.881 TR-MT-000.F

THEMA MAATSTAF EENHEID DATA 2020 REFERENTIESTANDAARD
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Onze duurzaamheids-
aanpak
Lang voordat financiers van bedrijven en regelgevers hiermee 
begonnen, heeft Euronav ESG omarmd als een reeks 
beginselen waarnaar we willen handelen. De Vennootschap zet 
zich in om milieu-, sociale en bestuursgerelateerde maatstaven 
te hanteren en te omarmen.

Duurzaamheid is een kernwaarde bij Euronav, omdat 
het de gezondheid en het succes van onze mensen, ons 
bedrijf en de omgeving waarin we werken op lange termijn 
verzekert. Het impliceert een engagement voor veiligheids- en 
milieupraktijken, net als een innovatieve benadering van het 
gebruik van technologie en informatie. 

Euronav wil niet alleen de oceanen beschermen, maar ook het 
milieu en de samenleving waarin we actief zijn.  Duurzaamheid 
staat bij Euronav voor inspelen op de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun 
behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 

Ons concept van duurzaamheid bestaat uit drie pijlers 
(Environment, Social and Governance (ESG) – Milieu, 
Maatschappij en Bestuur) die zijn ingebed in een systeem van 
economische duurzaamheid. Wij kaderen onze beslissingen in 
termen van hun korte-, middellange- en langetermijngevolgen 
op milieu-, sociaal en menselijk gebied door rekening te houden 
met meer factoren dan alleen maar de onmiddellijke impact op 
de winst-en-verliesrekening. 
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Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 

Welzijn van werknemers 
De COVID-19-crisis creëerde een dubbele uitdaging voor Euronav. Het personeel aan 
land werd verplicht om van thuis uit te werken, en de zeevarenden werden ontheemd 
en moesten vaak langer dan de voorziene contractduur blijven werken. De mentale 
gezondheid van ons personeel is altijd al een prioriteit geweest en ons engagement 
hiervoor kwam tijdens de pandemie duidelijk in beeld.  

De afgelopen jaren heeft Euronav onder de koepel 'Euronav on the move' meerdere 
projecten op touw gezet om het personeel in al onze vestigingen aan te moedigen 
gezonder te leven. 

ESG-alignering
• Menselijk kapitaal 
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Gendergelijkheid
Euronav heeft altijd al genderdiversiteit aangemoedigd in de hele Vennootschap. Dit wordt 
erkend door de Bloomberg Gender-Equality Index, waarin we opgenomen worden sinds 
de oprichting ervan in 2018. De bedrijfsbrede enquête beoordeelt diepgaand hoe ver de 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen reikt in termen van beloning, leidinggevende 
functies en functies met belangrijke verantwoordelijkheden. Euronav is het enige 
transportbedrijf ter wereld dat in deze index is opgenomen. Dit streven naar gelijkheid komt 
ook tot uiting in de Directieraad van Euronav, waarin sinds 2012 vrouwen  vertegenwoordigd 
zijn, en in de Raad van Toezicht, die sinds 2018 voor 50 % uit vrouwen bestaat.    

ESG-alignering
• Menselijk kapitaal 
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Betaalbare en duurzame energie
Euronav is lid van de Getting to Zero Coalition, een sterke alliantie van meer dan 140 
bedrijven uit de maritieme, energie-, infrastructuur- en financiële sector, die wordt 
ondersteund door belangrijke overheden en intergouvernementele organisaties. 
De coalitie zet zich in om tegen 2030 commercieel levensvatbare, door emissievrije 
brandstoffen aangedreven diepzeeschepen in gebruik te nemen.

Binnen de coalitie neemt Euronav actief deel aan de 'Getting to Zero'-strategiegroep en 
aan de leiderschapsgroep van de werkstroom brandstoffen en technologieën.

ESG-alignering: 
Verantwoordelijkheid voor het milieu

'gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mensen en 
de planeet, nu en in de toekomst'. Wij zijn er trots op dat onze 
betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN nauwkeurig onderzocht wordt en geloven dat we 
invloed kunnen uitoefenen op de verwezenlijking van negen 
van de VN-doelstellingen, zoals we hieronder illustreren. 

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals 
- SDG's) om tegen 2030 armoede te beëindigen, ongelijkheid 
en onrechtvaardigheid te bestrijden en de klimaatverandering 
aan te pakken. Euronav sluit zich aan bij de doelstelling van een 
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Eerlijk werk en economische groei 
Euronav handhaaft hoge retentiepercentages van 95% voor het personeel op het vaste land 
en 97% voor zeevarenden, wat onze positie als stabiele en premium werkgever op de markt 
van grote olietankers weerspiegelt. Euronav heeft 220 mensen aan wal en 3.500 zeevarenden 
in dienst, van wie het loon gemiddeld 510 % hoger ligt dan het BBP per hoofd van de bevolking 
van het betrokken land.  

Voor de schepen die onder Franse, Belgische en Griekse vlag varen, baseren we ons op de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) ondertekend tussen de reders en de vakbonden van 
de zeevaarders in overeenkomst met de wetgeving van elk land, ofwel de voorwaarden van 
de International Transport Federation (ITF) voor zeevarenden van niet-nationale, Europese of 
Tankers International Pool-leden.   

ESG-alignering:
• -Menselijk kapitaal
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Industrie, innovatie en infrastructuur 
Euronav beheert zijn vloot op een gedisciplineerde manier door te trachten de gemiddelde 
leeftijd van de schepen in de vloot laag te houden, wat goed is voor het brandstofverbruik 
en dus voor de emissies. Zodra de schepen ouder zijn dan 15 jaar, streeft Euronav er 
consequent naar om ze in andere segmenten te positioneren. Euronav is sinds 2017 
toonaangevend in de openbaarmaking van emissies in onze sector. Innovaties liggen aan 
de basis van ons vlootbeheer. Zo hebben we onlangs – in het kader van de realisatie 
van onze ambitieuze emissiedoelstellingen voor de komende vijf jaar – 11 miljoen USD 
geïnvesteerd om 27 schepen te voorzien van geavanceerde verf voor de romp en uit te 
rusten met apparatuur die de energie-efficiëntie verbetert.

ESG-alignering 
• Bestuur
• Milieubeheerder

Klimaatactie
Euronav is er de voorbije jaren in geslaagd haar CO2-uitstoot jaar na jaar terug te dringen 
(vermindering van 6 % in 2018) en de SO2-voorschriften van de IMO toe te passen. In 
2020 hebben wij onze zwavelemissies met 85 % verminderd door over te schakelen 
op conforme brandstof. Euronav heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om meer 
klimaatgerelateerde informatie te verstrekken dan dat de gemiddelde industrienormen 
voorschrijven (zie het Carbon Disclosure Project). Ook hebben we ingestemd met 
jaarlijkse emissiereducties als onderdeel van ons engagement om de Poseidon Principles 
na te leven, en zoals overeengekomen met de kredietverstrekkers in het kader van een 
recente duurzaamheidslening van 713 miljoen USD. Naast dit engagement wil Euronav 
nog andere emissiedoelstellingen vastleggen en verwezenlijken.    

ESG-alignering:
Milieubeheerder
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Leven in het water 
'The ocean is our environment' is sinds 2005 de slagzin van Euronav. Als grootste rederij 
van ruwe olietankers ter wereld nemen wij onze verantwoordelijkheden op dit kritieke 
gebied ernstig door een reeks van maatregelen te nemen. Deze variëren van het streven 
naar nul olieverliezen via ons lidmaatschap bij de International Tanker Owner's Pollution 
Federation (ITOPF), dat gerelateerd is aan een organisatie die advies verstrekt over de 
bestrijding van olieverliezen, tot het verminderen van afval aan boord van schepen en 
het rigoureus toepassen van partnerschapsinitiatieven. 

ESG-alignering:
Milieubeheerder

Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen
Euronav is er sterk van overtuigd dat ESG niets betekent tenzij de kerncomponenten ervan 
op elkaar inspelen. Een sterke discipline op het gebied van sociale kwesties of milieu-
engagement moet worden ondersteund door robuust bestuur. Euronav scoort consequent 
in het hoogste kwartiel van alle rederijen en ondersteunt dit met andere initiatieven op het 
gebied van gendergelijkheid, een volledig onafhankelijke Raad van Toezicht en de focus 
op best-in-class management, zowel operationeel als ethisch (bijv. onze gedragscode en 
klokkenluidersregeling, die u terugvindt in de sectie 'Deugdelijk Bestuur').  

ESG-alignering: 
Deugdelijk Bestuur

Samenwerkingen om doelstellingen te bereiken
Scheepvaart, en in het bijzonder de sector van ruwe olietankers, is een wereldwijde activiteit 
en  vergt dus een nauwe samenwerking tussen alle deelnemers. Euronav is er trots op haar 
betrokkenheid bij diverse verenigingen zoals HELMEPA en NAMEPA, net als bij een waaier 
aan initiatieven om het oceaanmilieu te beschermen, te promoten en te verbeteren voor 
vandaag en morgen. Euronav is lid van de Getting to Zero Coalition, een sterke alliantie van 
meer dan 140 bedrijven uit de maritieme, energie-, infrastructuur- en financiële sector, die 
worden ondersteund door belangrijke overheden en intergouvernementele organisaties. 
De coalitie zet zich in om tegen 2030 commercieel levensvatbare, door emissievrije 
brandstoffen aangedreven diepzeeschepen in gebruik te nemen.

ESG-alignering:  
Deugdelijk Bestuur
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Materialiteitsanalyse

Innovatie

Economische sancties

Energieverbruik

Lobbying

Propere energieArbeidsvoorwaarden

Gezondheid en veiligheid 
(inclusiefmentale gezondheid)

Ethiek en anticorruptie

Voorwaarden voor zeevarenden

Risico's en openbaarmaking 
van klimaatverandering

Diversiteit Monitoring
Discretionaire bekendmaking

Lage materiëliteit

Focusgebieden voor activiteit
Gedetailleerde openbaarmaking

Hoge materialiteit

Belangrijke gebieden
Openbaarmaking

Medium materialiteit

Zeevervuiling

Belang voor Euronav

Be
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 v
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ke

ho
ld
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Toegang tot duurzame financiering

Emissies

Cybersecurity

Afval en recyclage

Taxonomie

ESG- en desinvesteringsrisico

Wetgeving
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Betrokkenheid van 
belanghebbenden

Klanten Investeerders en 
aandeelhouders

Zeevaarders en 
werknemers

Maatschappij NGO/Voortrekker

Sa
m

en
st

el
lin

g

• Vrachteigenaren
• Pools
• Scheepseigenaren
• Bevrachters
• Handelaren
• Rafinaderijen
• NOC & IOC

• Obligatiebeleggers
• Institutionele 

beleggers
• Retailbeleggers
• Industrie-analisten

• Zeevaarders
• Onshore-medewer-

kers
• Scheepsmakelaars

• Lokale gemeen-
schappen

• Liefdadigheidsin-
stellingen

• Academische 
wereld

• Media 

• NGO’s
• Politieke organen
• Regelgevende in-

stanties, bijv. IMO
• Industriegroepen 

zoals ITOPF

En
ga

ge
m

en
t

• Earnings call/kwar-
taal

• Conferenties voor 
investeerders

• Website en persbe-
richten

• Pers. ontmoetingen
• Roadshows

• Earnings call/kwar-
taal

• Conferenties voor 
investeerders

• Website en  
persberichten

• Pers.  
ontmoetingen

• Roadshows

• Gerichte conferenties
• Trainings- en introduc-

tieprogramma's
• Veiligheidscomités
• Betrokkenheid met 

leidinggevenden
• Evaluatiegesprekken

• Sociale initiatieven
• Openbaarmaking 

veiligheidsinfor-
matie

• Lokale media-in-
teracties

• Realiseren van 
lokale samenwer-
kingen

• Rechtstreekse ont-
moetingen

• Conferenties 
• Paneldiscussies 

To
pi

cs

• Kwaliteit van de 
dienstverlening

• Kosten
• Leeftijd van het schip
• Efficiëntie
• Toekomstige brand-

stoffen

• Operationele 
prestaties

• Strategische 
doelen

• Bestuur
• ESG-naleving
• Operationele 

efficiëntie

• Rotatie zeevaarders
• Problemen met de 

geestelijke gezondheid
• Veiligheid
• Gelijke kansen
• Ethisch gedrag
• Arbeidsvoorwaarden

• Ondersteunende 
initiatieven

• Donatie aan het 
goede doel

• Pastorale zorg 
voor lokale mede-
werkers

• Nakoming
• Toekomstige regel-

geving
• Autoriteit boven 

wetgeving
• Vorm en effecten 

van toekomstige 
regelgeving
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Emissiedoelstellingen > IMO

Alle banken moeten 
het eens zijn

Doelstellingen verslaan 
= lagere kosten

Onafhankelijke 
meting

Euronav en haar 
bankpartners ronden de 
eerste uurzaamheidslening 
af op 10 september 2020

$ 469m 
doorlopende 

krediet-
faciliteit

$ 244m 
termijn-
lening

$ 713m 
Duurzaamheids-

lening

Scheepsfinanciering – 
het verleden

Scheepsfinanciering – 
de toekomst

Investor 
Relations-prijs 
van de BVFA
Onze samenwerking met 
onze belanghebbenden werd 
erkend in 2020, toen Euronav 
de prijs voor 'Best Market 
and Competitive Information' 
ontving van de Belgische 
Vereniging van Financiële 
Analisten (BVFA). 

Actieve samenwerking 
met financiële instellingen 
op het gebied van ESG
Euronav heeft zich proactief gepositioneerd voor de toekomst. 
In het derde kwartaal van 2020 heeft Euronav met succes twee 
bestaande faciliteiten (een termijnlening van 750 miljoen USD 
en een doorlopende kredietfaciliteit van 340 miljoen USD) 
omgezet in één duurzaamheidslening van 713 miljoen USD 
(die bestaat uit een termijnlening van 244 miljoen USD en 
een doorlopende kredietfaciliteit van 469 miljoen USD)  met 
specifieke emissiereductiedoelstellingen. 

Dit is de eerste grote financiering van onze vloot waaraan 
specifieke emissievereisten verbonden zijn. De lening 
bevat voorwaarden met duidelijke doelstellingen om onze 
broeikasgasemissies tijdens de volledige looptijd ervan terug 
te dringen. Deze doelstellingen gaan onmiddellijk in, waarbij de 
naleving over de eerste 12 maanden beloond wordt met een 
verlaagde rentecoupon van vijf basispunten. Dit zal worden 
gemeten en geverifieerd door onafhankelijke partijen. Euronav 
is blij met deze ‘op middelen getoetste’ benadering van haar 
financieringsstructuur en verwacht dat voor de toekomstige 
financiering van de Vennootschap ook dergelijke kaders zullen 
gelden. 

Bedrag 713 M USD
	 a.Een	termijnlening	van	USD	244	miljoen	om	de	nieuwbouwschepen	te	financieren	(65%)
	 b,	469	miljoen	USD	doorlopende	kredietfaciliteit	voor:
1Herfinanciering	van	340	miljoen	USD	(looptijd	november	2021	-	huidige	uitstaande	toezegging	148,5	miljoen	USD)
2En		herfinancieren	van	5	schepen	die	verband		houden	met	de	750	miljoen	USD	(juni	2022	-	huidige	toezegging	190	miljoen	USD)
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Milieu
Milieubenadering
Euronav sluit zich volledig aan bij de doelstellingen van IMO 
2030 en IMO 2050. De IMO streeft ernaar de koolstofintensiteit 
van de scheepvaart te verminderen door verdere fasen van 
de Energy Efficiency Design Index (EEDI) voor nieuwe schepen 
in te voeren. Daarbij ligt de nadruk op twee belangrijke 
beleidsdoelstellingen. Ten eerste de 'IMO 2030' om de 
CO2-uitstoot per vervoersprestatie, als gemiddelde in de 
internationale scheepvaart, tegen 2030 met minstens 40 % te 
verminderen, met de bedoeling te streven naar een reductie 
van 70 % tegen 2050, ten opzichte van het referentiejaar 2008.  

Ten tweede de 'IMO 2050', met als doel de piek-
broeikasgasemissies door de internationale scheepvaart 
zo snel mogelijk te doen afnemen en de totale jaarlijkse 
broeikasgasemissies tegen 2050 met minstens 50 % te 
verminderen ten opzichte van 2008. Euronav staat volledig 
achter beide beleidsdoelstellingen, zoals blijkt uit ons 
oprechte engagement voor diverse initiatieven (Getting to 
Zero, Global Maritime Forum, Poseidon Principles), acties van 
onze Vennootschap met directe gevolgen (de vloot verjongen 
en de CO2-voetafdruk verkleinen) en tastbare technische 
ondersteuning van een aantal O&O-initiatieven gericht op het 
verminderen van emissies. 

De wereldhandel en het aantal schepen zijn de voorbije jaren 
gestaag toegenomen. Zelfs in 2020 wat een uitzonderlijk jaar was 
door de impact van de COVID-19-pandemie. Parallel daarmee 
zijn er schaalvoordelen gerealiseerd door grotere, efficiëntere 
schepen. Per eenheid zijn de emissies van schadelijke stoffen, 
verontreinigende stoffen en broeikasgassen door schepen 
afgenomen. Hierdoor kan de scheepvaart haar 

status als de meest milieuvriendelijke en energie-efficiënte 
vervoerswijze bevestigen. Zelfs als de scheepvaart alle andere 
vervoerswijzen nooit zal vervangen, is meer scheepvaart een 
deel van de oplossing voor de uitdagingen van luchtemissies 
en de opwarming van de aarde waarmee de wereld vandaag 
wordt geconfronteerd. 

Euronav’s toewijding aan het terugdringen van emissies blijkt uit:

• Ons actieve beheer van de energie-efficiëntie van de vloot, 
d.w.z. de ontwikkeling van een plan en de uitvoering van 
maatregelen om de emissies en het brandstofverbruik te 
verminderen;

• De ontwikkeling van een doeltreffend beleid ter beperking 
van schadelijke emissies in de lucht;

• De ontwikkeling van een geavanceerd 
prestatiebeheersysteem met inbegrip van online 
rapportage;

• Het aan wal brengen van plastic en dit dus niet te verbranden 
aan boord van de schepen.

Uitstoot van broeikasgassen
Emissies in de scheepvaart versus andere 
vervoerwijzen
De scheepvaart is de MEEST efficiënte vorm van vervoer in 
termen van emissies, zoals duidelijk blijkt uit onderstaande 
figuur. Qua emissies is de scheepvaart 7 keer efficiënter dan 
het spoorvervoer en 16 keer efficiënter dan het wegvervoer. De 
beweging naar decarbonisatie begint dus met de scheepvaart 

Scheepvaart - lage relatieve emissies

Bron:	IMO	GHG-studie	2009.	Opmerkingen:	1)	Energiezuinig	transport	is	sterk	afhankelijk	van	de	beladingsgraad,	de	voertuigefficiëntie	en	het	soort	lading;	zwaardere	
vracht	en	grotere	voertuigen	zullen	de	verhouding	vracht	/	voertuiggewicht	verbeteren,	wat	resulteert	in	betere	CO2	/	ton-km-waarden;	2)	Lucht	=	Boeing	747,	weg	=	
vrachtwagen>	40	ton,	spoor	=	3-4	pk	/	short-ton,	scheepvaart	=	gemiddeld	van	zeer	groot	containerschip	(3	CO2	/	ton-km),	olietanker	(6),	bulkcarrier	(8);	3)	Schattingen	
uitgaande van de huidige energiemix

2,7 % van wereldwijde CO2-uitstoot

SPOOR

SCHEEPVAART

LUCHT 425 g/CO2

WEG 80 g/CO2

35 g/CO2

5 g/CO2
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in een gunstige positie. De scheepvaartsector, en de 
scheepvaart met ruwe olietankers in het bijzonder, moet echter 
het voortouw nemen bij investeringen in milieuvriendelijke 
initiatieven en in tastbare aanvullende verbeteringen om 
zijn broeikasgasemissievoetafdruk als industriële sector te 
verkleinen.

De scheepvaart met ruwe olietankers is een van de grootste 
scheepsklassen ter wereld in termen van brandstofverbruik 
en daarom speelt de beheersing van emissies een sleutelrol. 
De sector van de grote ruwe olietankers is verantwoordelijk 
voor ongeveer een tiende van de 2,7 % die de scheepvaart 
bijdraagt aan de wereldwijde CO2-emissies. De decarbonisatie 
van de scheepvaart is perfect haalbaar met eigen initiatieven, 
het verlagen van de snelheid en andere initiatieven – zoals 
besproken in ons speciaal verslag voor het jaarverslag 2020 (zie 
de sectie 'Speciaal Verslag'). Er zijn echter nieuwe brandstoffen 
nodig als de cruciale drijfveer die ervoor moet zorgen dat 
de scheepvaart voldoet aan de eisen voor een koolstofarme 
toekomst en dat ze haar positie als de meest efficiënte 
vervoerwijze behoudt.  

Gedetailleerde emissies van de vloot

Monitoring en vermindering van 
broeikasgasemissies 
Euronav besteedt bijzondere aandacht aan de energie-
efficiëntie van zijn schepen, te beginnen bij het ontwerp en de 
specificatie van nieuwbouwschepen, evenals het onderhoud 
en de modernisering van de bestaande vloot.

Bij reparaties op de scheepswerf wordt het oppervlak van de 
scheepsromp behandeld en gecoat met een aangroeiwerende 
verf die aan de hoogste normen voldoet. Deze verf vermindert 
de wrijving met het water en doet zo het brandstofverbruik 
dalen. Een efficiënter energieverbruik en het toezicht op 
apparatuur en systemen maken het mogelijk om operationele 
maatregelen te nemen. In dit verband heeft Euronav haar FAST-
project (Fleet Automated Statistics and Tracking) opgestart, dat 
van de schepen slimme en geconnecteerde objecten maakt 
met behulp van het internet der dingen (IoT). 
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Lagere ton-mijl groei 

Verminder snelheid &
 andere efficiëntiemethoden 

bijv. verf, technologie

Wereldwijde vloot mix 
brandstofverandering naar 
lagere emissiebrandstof-
fen zoals lng, ammoniak 
en mogelijk waterstof, 
maar dit zal tijd nemen

Rol Senior Officer 
cruciaal om de 

doelstellingen te 
bereiken

STAPPENPLAN VOOR NUL CO2-UITSTOOT IN DE SCHEEPVAART

Tragere handelsgroeiStappen naar 2050 Verminderde snelheid Verandering vloot mix

Voor elk schip wordt een uitgebreid beheerplan voor de 
energie-efficiëntie opgesteld, waarin diverse scheepsspecifieke 
maatregelen worden beschreven. De acties en maatregelen 
worden door alle geledingen van het personeel aan wal en 
aan boord  gemonitord om de schepen zo energie-efficiënt 
mogelijk te exploiteren.

Euronav heeft het voortouw genomen wat betreft 
openbaarmaking op de markt voor grote tankers door sinds 
2017 volledige openbaarmaking van onze scope 1, 2 en 3 
koolstofemissies en -voetafdruk openbaar te maken. Euronav 
is het enige grote beursgenoteerde olietankerbedrijf dat dit 
doet.

Bron:	Clarksons
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Euronav: totale koolstofemissies

Type uitstoot 2017 tCO2e1 2018 tCO2e1 2019 tCO2e1 2020 tCO2e1
% Vergelijking 
2020 vs 2019

Scope 1 
(Rechtstreeks)

3.280.230 2.944.387 3.129.547 3.082.765 (1)%

Scope 2 
(Onrectstreekse 
energie)

400 424 248 232 (48)%

Scope 3 (Andere 
onrechtstreekse 
uitstoot)

635.830 583.547 625.565 638.578 2%

Totaal 3.916.460 3.528.045 3.755.360 3.721.576 -0.9%

2018 2019 2020

EEOI gCO2/TNM 4,6 4.96 4,91

AER gCO2/TNM 2,37 2,36 2,42

OEI gCO2e/T.KM 3,07 3,36 3,34

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.

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.

Belangrijkste operationele gegevens

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)

Bron:	alle	berekeningen	door	Ecoact
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Modernisering van de vloot, 
nieuwbouwstrategie

Moderne vloot
Een moderne scheepsvloot is essentieel om zowel te voldoen 
aan de eisen van de klant als aan de steeds strengere 
milieu-, financiële en veiligheidsvoorschriften. Hoe jonger 
de vloot, hoe lager het brandstofverbruik. Dit geeft de 
vloot een concurrentievoordeel, maar is ook cruciaal vanuit 
milieuoogpunt omdat het de hoeveelheid CO2-uitstoot die de 
vloot per tonkilometer zal produceren vermindert. Een jongere 
vloot en meer geavanceerde technologie zijn bevorderlijk om 
de emissies in de scheepvaart terug te dringen. 

Nieuwbouwschepen en specificaties
Euronav NV heeft een overeenkomst gesloten voor de aankoop 
van vier nieuwbouw VLCC’s in aanbouw door overname van 
nieuwbouwcontracten.

De nieuwbouwschepen zullen onze vloot vervoegen in het 
eerste kwartaal van 2021. De constructies werden voltooid 
op de DSME scheepswerf in Zuid-Korea voor een totale 
aankoopprijs van 280,5 miljoen USD, of 93,5 miljoen USD per 
schip. De schepen zijn uitgerust met ‘Exhaust Gas Scrubber’-
technologie voor het wassen van uitlaatgassen en met een 
systeem voor de behandeling van ballastwater. 

Door de vier aankopen stijgt de investering van de Vennootschap 
in vlootmodernisering naar ongeveer 374 miljoen USD. Alle 
nieuwbouwschepen van Euronav beschikken reeds over een 
inventaris van gevaarlijke materialen (Inventory of Hazardous 
Materials, IHM) en de meest relevante classificaties. Alle 
schepen van de Euronav-vloot beschikten tegen het einde van 
2020 over een goedgekeurde IHM.

In februari 2021 kochten we twee doorverkochte Suezmax-
schepen aan met de bedoeling de schepen mogelijk om te 
bouwen, zodat ze ammoniak als voortstuwingsbrandstof 
kunnen gebruiken. Onze vloot 'toekomstbestendig maken' 
blijft in de toekomst een belangrijk aandachtspunt in onze 
decarbonisatiestrategie. 

Brandstof
Het belangrijkste element dat ervoor zal zorgen dat de 
scheepvaart in het algemeen, en het segment van de 
grote ruwe olietankers in het bijzonder, de gestelde 
decarbonisatiedoelstellingen zal kunnen behalen is de volgende 
generatie brandstof die de schepen zal aandrijven. Vanuit 
commercieel oogpunt weerhouden de kapitaalintensieve 
aard van onze sector (een nieuwe VLCC bouwen kost 100 
miljoen USD) en de onzekerheid over een nieuwe brandstof 
vele reders ervan om contracten voor nieuwe schepen af 
te sluiten. Dit is gunstig voor ons bedrijfsmodel, maar wordt 
veroorzaakt door het ontbreken van een duidelijke 'category 
killer', d.w.z. een universeel aanvaarde brandstof die aan alle 
decarbonisatievereisten zal voldoen.  

Zoals af te leiden valt uit de figuur, is Euronav van mening dat het 
onwaarschijnlijk is dat er op korte termijn één enkele brandstof 
naar voor zal komen en dat er meerdere brandstoftypes 
dynamisch zullen worden ontwikkeld in de komende drie tot 
vijf jaar.   

Euronav zal in dit spectrum blijven investeren, zowel rechtstreeks 
als met derden, om te verzekeren dat de Vennootschap 
optimaal gepositioneerd is om de decarbonisatie te realiseren.

Methanol

Gedeeltelijk 
beschikbaar

Schaalbaar?

CH2OH

Biobrand- 
stoffen

Beschikbaar

Schaal? 
Concurrentie met 

andere industrieën

LNG

Beschikbaar

Exacte CO2- 
emmissievermindering? 

Infrastructuur?

LNG Ammoniak

Beschikbaar 2025

Betere oplossing op 
LT maar $ kosten

NH3H2

Waterstof

2030?  
Ten vroegste

Grootste potentieel 
maar rendabel? 

D
uu

rz
aa

m
he

id
sr

ap
po

rt

19



Carbon Disclosure Project (CDP)
Euronav neemt sinds 2017 het voortouw in de tankersector wat 
betreft de publicatie van CO2-emissiegegevens. In 2020 behaalde 
Euronav een geaccrediteerde score van het CDP, wat een nieuwe 
mijlpaal was in de uitvoering van onze klimaatstrategie en onze 
strategie voor meer transparantie over onze emissies. Het CDP 
is een non-profitorganisatie die het wereldwijde systeem voor 
de openbaarmaking van milieugegevens beheert. Het omvat 
wereldwijd meer dan 9.600 bedrijven, die samen meer dan 
50% van de wereldwijde marktkapitalisatie op de mondiale 
kapitaalmarkten vertegenwoordigen. Het CDP beschikt over 
de grootste en meest uitgebreide verzameling milieugegevens 
van bedrijven ter wereld, en wordt door investeerders en 
inkooporganisaties gebruikt om weloverwogen beslissingen 
te nemen, goed presterende bedrijven te belonen en actie te 
stimuleren.

Onze CDP-score in 2020 
Euronav behaalde een 'B'-score bij onze eerste deelname aan 
het CDP. Deze score kreeg de clasificatie 'management', wat 
aangeeft dat de Vennootschap gecoördineerde maatregelen 
neemt met betrekking tot klimaatkwesties. 

Onze eerste CDP-score steekt zeer gunstig af ten opzichte 
van onze sectorgenoten in de zeescheepvaart en ook op 
een breder niveau vergeleken met Europese en wereldwijde 
ondernemingen in het algemeen. 

Implementeren
huidige best
practices

LEIDERSCHAP

Actie ondernemen op 
het gebied van
klimaatkwesties

MANAGEMENT

Kennis van de 
gevolgen van
klimaatproblematiek

BEWUSTWORDING

Transparant over 
klimaatkwesties

OPENBAARMAKING

A
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B
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D
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Euronav Activiteiten groepsgemiddelde

Als we dieper ingaan op onze CDP-score, zien we waar Euronav 
echte duurzame vooruitgang heeft geboekt in het beheer 
van de risico's die voortvloeien uit de klimaatverandering.  
Belangrijker nog is dat deze score onderstreept aan welke 
domeinen we in de toekomst nog moeten werken.  Het volledige 
ingediende document is te raadplegen op www.euronav.com/
media/66155/200817-euronav-cdp-climate-response.pdf.

Het kader dat wij hebben opgezet voor emissiereductie-
initiatieven, in combinatie met de risicobeheersingsprocessen 
die wij hanteren, werd door het CDP erkend als toonaangevend. 
Ook voor onze informatieverstrekking en strategische planning 
kregen we een hoge beoordeling. Euronav erkent echter wel 
dat er nog vooruitgang moet worden geboekt op het gebied 
van bestuur en het bepalen van haalbare, maar uitdagende 
emissiedoelstellingen. Hier willen we in 2021 meer aandacht 

B

EURONAV GEMIDDELDE 
CDP SCORE

C
ZEEVERVOER

C
WERELDWIJD

C
EUROPA

aan besteden. Euronav heeft ook de mogelijkheid om een 
meer volledig duurzaam beheer van de waardeketen en een 
duurzamere energiemix te ontwikkelen. Het behalen van een 
'B'-score is een belangrijke mijlpaal voor de Vennootschap, maar 
niet meer dan dat. De Raad van Toezicht en de Directieraad 
erkennen dat Euronav nog meer vooruitgang moet boeken op 
het gebied van duurzaamheid. 
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Overzicht van initiatieven en 
samenwerkingsverbanden

Global Maritime Forum
Euronav is een van de oprichters van het Global Maritime 
Forum, een internationale non-profitorganisatie die de 
toekomst van de wereldwijde handel over zee wil vormgeven 
en zo duurzame economische ontwikkeling en menselijk welzijn 
op lange termijn te bevorderen. Meer informatie is te vinden op 
https://www.globalmaritimeforum.org/.

Getting to Zero Coalition
De Getting to Zero Coalition (GtZ) is een sterke alliantie van meer 
dan 140 bedrijven uit de maritieme, energie-, infrastructuur- 
en financiële sector, die ondersteund wordt door belangrijke 
overheden en intergouvernementele organisaties. De coalitie 
zet zich in om tegen 2030 commercieel levensvatbare 
diepzeeschepen op emissievrije brandstoffen in gebruik te 
nemen – de grote ambitie van de zeevaart.

Poseidon Principles
De Poseidon Principles bieden een kader voor de integratie 
van klimaatoverwegingen in investeringsbeslissingen om 
de decarbonisatie van de internationale scheepvaart 
te bevorderen. Euronav werkte in 2019, als een van de 
slechts twee rederijen in het redactiecomité, mee aan het 
opstellen de Poseidon Principles en past deze toe op haar 
financieringsstructuur. 

De Poseidon Principles vormen een gemeenschappelijke, 
wereldwijde referentie om kwantitatief te beoordelen en 
bekend te maken of de beleggingsportefeuilles van financiële 
instellingen in overeenstemming zijn met aangenomen 
klimaatdoelstellingen. De Poseidon Principles stroken met 
het beleid en de ambities van de Internationale Maritieme 
Organisatie (IMO). De IMO is een VN-agentschap dat 
verantwoordelijk is voor de regulering van de scheepvaart 
wereldwijd, met inbegrip van haar ambitie om zo snel mogelijk 
een piek van de broeikasgasemissies te bereiken en om de 
totale jaarlijkse broeikasgasemissies tegen 2050 met minstens 
50% te verminderen ten opzichte van 2008. 

Momenteel hebben 22 financiële instellingen de Poseidon 
Principles ondertekend. Deze 22 instellingen vertegenwoordigen 
ongeveer 165 miljard USD aan bankleningen aan de wereldwijde 
scheepvaart, of ongeveer 30 % van alle scheepsfinancieringen 
ter wereld. De Poseidon Principles formuleren een maximale 
jaarlijkse efficiëntieratio (AER) voor de scheepsvloot van een 
onderneming. 

De jaarlijkse efficiëntieratio wordt berekend door de jaarlijkse 
CO2-uitstoot van een schip te delen door het product van 
de afgelegde afstand en het draagvermogen van het schip. 
Volgens de Poseidon- Principles moeten rederijen hun jaarlijkse 
efficiëntieratio JAAR NA JAAR verlagen, zoals in de onderstaande 
grafiek wordt geïllustreerd. De Poseidon Principles bepalen 
dat de jaarlijkse efficiëntieratio van VLCC's moet dalen van 
2,37 gram CO2/tonmijl in 2020 tot 2,07 gram in 2025, zoals 
de blauwe balken aangeven. Met zijn geplande traject loopt 
Euronav voor op schema, zoals de groene balken laten zien. 

Hoewel dit 'richtlijnen' zijn, gaan ze wel gepaard met een sterke 
discipline die wordt ondersteund door een derde van de 
wereldwijde financieringsportefeuille van de scheepvaart. Als 
Euronav deze richtlijnen niet naleeft, zal dit gevolgen hebben 
voor de commerciële en kapitaalkosten van Euronav. Meer 
informatie is te vinden op www.poseidonprinciples.org/

Sea Cargo Charter 
Euronav is verheugd een belangrijk lid te zijn geweest bij het 
opstellen van het Sea Cargo Charter, als onderdeel van onze 
bredere inspanningen om onze broeikasgasemissies actief en 
onmiddellijk te verminderen. Het Sea Cargo Charter-initiatief 
is een samenwerking tussen enkele van 's werelds grootste 
energie- en grondstoffenhandelaars en de scheepvaartsector. 
Dit mondiale kader bevordert klimaatvriendelijk zeevervoer, 
zodat klimaatoverwegingen worden geïntegreerd in 
bevrachtingsbeslissingen. Het Sea Cargo Charter stelt een 
gemeenschappelijke basis vast om kwantitatief te beoordelen 
en bekend te maken of scheepvaartactiviteiten in 

Poseidon Principles Euronav
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overeenstemming zijn met aangenomen klimaatdoelstellingen 
en stroken met het beleid en de ambities van de IMO. Meer 
informatie is te vinden op https://www.seacargocharter.org/

ITOPF
Euronav is een actief lid van de International Tanker Owner 
Pollution Federation (ITOPF). De in 1968 opgerichte ITOPF 
wordt zonder winstoogmerk beheerd door de reders en hun 
verzekeraars over de hele wereld om ervoor te zorgen dat er 
doeltreffend wordt gereageerd wanneer olie, chemicaliën en 
andere stoffen in het mariene milieu terechtkomen. De ITOPF 
bestaat uit ongeveer 8.000 reders en rompbevrachters van 
ongeveer 13.600 tankers met een totale brutotonnage van 
meer dan 430 miljoen ton (GT).  Daarnaast vertegenwoordigt de 
federatie meer dan 810 miljoen ton aan brutotonnage van niet-
tankerschepen die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd 
door haar partners. Kapitein Alex Staring, COO van Euronav, is 
lid van de raad van bestuur van ITOPF. Meer informatie is te 
vinden op https://www.itopf.org/

CDP  
Het Carbon Disclosure Project (CDP) is een wereldwijde 
non-profitorganisatie die al meer dan twintig jaar 's werelds 
meest toonaangevende platform voor de bekendmaking van 
milieugegevens beheert. In 2020 deelden wereldwijd 9.600 
bedrijven gegevens over hun milieu-impact in relatie tot 
klimaatverandering, bossen en water met het CDP. Euronav 
diende in 2020 voor het eerst zijn duurzaamheidsgegevens 
in bij het CDP, op basis waarvan het CDP ons de rating 'B' 
toekende. Meer informatie daarover is te vinden in het deel 
'Broeikasgasemissies' in dit verslag.  Meer informatie over het 
Carbon Disclosure Project zelf is te vinden op https://www.cdp.
net/en

The Ocean Cleanup   
In plaats van een traditionele kerstkaart heeft Euronav al zijn 
zee- en walpersoneel en al zijn partners een elektronische kaart 
gestuurd. Het bedrag dat anders aan kaarten en postzegels zou 
zijn besteed, werd geschonken aan The Ocean Cleanup. The 
Ocean Cleanup wil geavanceerde technologieën ontwikkelen 
om overal ter wereld plastic op te ruimen in de oceanen. Vorig 
jaar hebben we een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd 
aan The Ocean Cleanup. We hebben onze werknemers ertoe 
aangezet om te sporten met AtlasGo, een mobiele applicatie 
die al hun sportactiviteiten bijhoudt. Meer informatie is te 
vinden op https://theoceancleanup.com/

HELMEPA 
De Hellenic Marine Environment Protection Association 
(HELMEPA) is een baanbrekende vrijwillige verbintenis die 
Griekse zeevaarders en reders op 4 juni 1982 in Piraeus 
(Griekenland) zijn aangegaan om de zeeën te beschermen tegen 
vervuiling veroorzaakt door schepen. De vereniging streeft naar 
meer milieubewustzijn onder het motto 'To Save the Seas'. 
Euronav is een actief lid van HELMEPA, heeft deelgenomen aan 
de ontwikkeling van de opleidingsprogramma's en stelt trainers 
ter beschikking voor deze programma's. Meer informatie is te 
vinden op https://www.helmepa.gr/en/ 

INTERTANKO
De International Association of Independent Tanker Owners 
(INTERTANKO) is een handelsvereniging. Sinds 1970 fungeert 
ze als spreekbuis voor onafhankelijke tankereigenaars op 
regionaal, nationaal en internationaal niveau. De vereniging 
houdt zich bezig met verschillende technische, juridische, 
commerciële en operationele kwesties die van invloed zijn op 
eigenaren en exploitanten van tankers over de hele wereld. 
Meer informatie is te vinden op https://www.intertanko.com/
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Personeelsbeleid
Betrokkenheid van werknemers
Een van de hoekstenen van de missie van Euronav staat in het 
teken van onze mensen: getalenteerde, hardwerkende mensen 
inspireren en in staat stellen hun carrièredoelen te bereiken in 
een gezonde, uitdagende en lonende omgeving. Euronav telt 
ongeveer 220 werknemers aan wal (inclusief contractanten en 
tijdelijke opdrachten) die werken vanuit kantoren in Antwerpen, 
Athene, Londen, Nantes, Genève, Singapore en Hong Kong. 
Deze wereldwijde geografische spreiding weerspiegelt een 
diepgewortelde maritieme geschiedenis en cultuur die in 
de loop van generaties is opgebouwd. Ongeveer 3.500 
zeevaarders van verschillende nationaliteiten werken aan 
boord van Euronav schepen. Hoewel het aanbod aan bekwame 
zeevaarders afneemt, beschikt Euronav over gekwalificeerde 
en ervaren kapiteins, officieren en bemanningsleden om alle 
schepen te beheren. Er worden regelmatig conferenties met 
Senior Officers en bemanningsleden gehouden. Euronav hecht 
veel belang aan een cultuur van teamwork en een omgeving 
waarin mensen samenwerken voor het algemene succes van 
ons bedrijf, zowel aan wal als op zee.

Opleiding en ontwikkeling
Euronav past prestatieplanning toe, voert 
prestatiebeoordelingen uit, organiseert opleidingen, zorgt 
ervoor dat zijn mensen zich kunnen ontwikkelen en laat hen 
intern doorgroeien naar hogere functies. Ons beleid is erop 
gericht prestaties te verbeteren en te belonen, onze mensen te 
engageren en belangrijke talenten te behouden.

Euronav heeft een uitgebreid systeem van continue opleidingen 
en seminaries, zowel aan boord als aan wal. Dit zorgt voor 
een blijvende bewustwording bij alle medewerkers van hun 
dagelijkse operationele taken. Tijdens het beoordelingsproces 
worden de opleidingsbehoeften bepaald en een opleidingsplan 
opgesteld. De opleidingsactiviteiten vinden plaats in een 
opleidingslokaal of online via een computerprogramma.

Talent aantrekken en in dienst houden
Euronav is altijd op zoek naar nieuw talent om ons 
bedrijf te versterken. Op onze website tonen we alle 
carrièremogelijkheden binnen het bedrijf. Er is een aparte 
pagina voor sollicitaties van bemanningsleden. De vacatures 
voor een baan aan wal worden gepubliceerd op onze website 
en onze LinkedIn-pagina. 

Bemanningsbeheer
Euronav Ship Management stelt officieren en bemanningsleden 

Sociaal en 
menselijk 
kapitaal

van verschillende nationaliteiten uit Europa, Azië en Amerika 
tewerk en biedt carrièremogelijkheden. Euronav heeft ook een 
deel van haar vloot onder het beheer van externe managers, 
waardoor de Vennootschap de beste praktijken van de sector 
toe kan passen en de kostenoptimalisatie nauwkeurig kan 
opvolgen.

Alle bemanningsafdelingen gebruiken een gemeenschappelijk 
softwareplatform om op elk moment vacatures voor te stellen 
aan zeevarenden van Euronav. Dit laat hen toe competenties te 
ontwikkelen en te behouden binnen de Euronav Groep.

Om te verzekeren dat alle schepen worden bemand met 
gekwalificeerde en competente bemanningsleden, hebben 
we een gedetailleerde opleidingsmatrix ontwikkeld die elk 
kwartaal wordt geëvalueerd. De training omvat externe 
en interne opleidingen die verder gaan dan de wettelijke 
minimumvereisten, net als computerondersteunde 
opleidingen. De gevolgde opleidingen worden geregistreerd 
en beoordeeld, en de opleidingsbehoeften worden verder 
geëvalueerd tijdens driemaandelijkse beoordelingsgesprekken 
met het management. 

Daarnaast krijgen zeevarenden de gelegenheid om opleidingen 
aan wal te volgen (zoals het bijwonen van kantooractiviteiten, 
seminaries en conferenties) en blijven ze via nieuwsbrieven en 
regelmatige communicatie op de hoogte van wat er speelt in 
het bedrijf.

Thuiswerken
Euronav geeft veel om zijn werknemers en ondersteunt 
actief hun welzijn. Wij streven ernaar een collegiale en 
stimulerende werkomgeving te creëren die tegemoetkomt 
aan de verschillende behoeften van het personeel. Daarnaast 
moedigen we een gezonde balans tussen werk en privé aan 
door flexibele werkregelingen, zoals telewerk, aan te bieden. 
Naar aanleiding van de extreme impact van de COVID-19-
beperkingen heeft Euronav zijn thuiswerkbeleid uitgebreid. 

Diversiteit
Wij omarmen de diversiteit in ons personeelsbestand. Vele 
van onze werknemers en officieren hebben een lange staat 
van dienst en enorm veel ervaring bij Euronav, terwijl anderen 
nieuwkomers zijn met een frisse blik. Het koesteren van lange 
termijn engagement en stabiliteit, in combinatie met een 
bewuste inspanning om de onderneming te versterken met 
nieuw talent, heeft ons in staat gesteld uitstekende resultaten 
te behalen in een uiterst competitieve sector. 

24
Ja

ar
ve

rs
la

g 
20

20



Onze mensen brengen een rijke verscheidenheid aan 
opleidings- en beroepskwalificaties mee in hun job. Euronav trekt 
professionals met een financiële, bedrijfskundige, juridische 
en/of geesteswetenschappelijke achtergrond aan, net als 
mensen die zich hebben gespecialiseerd in nautische diensten, 
ingenieursdiensten, tankeractiviteiten, bemanningsbeheer, 
maritieme en technische gebieden en scheepvaartdiensten. 
Vrijwel iedereen spreekt ten minste twee talen vloeiend en 
de helft van het personeel spreekt drie of meer talen. Meer 
informatie over gendergelijkheid in ons bedrijf is te vinden in de 
verklaring inzake deugdelijk bestuur, sectie 13. 

Transparantie en ethisch gedrag

Gedragscode  
Euronav heeft een Gedragscode aangenomen om alle 
werknemers van Euronav te helpen de goede reputatie 
van de Vennootschap te versterken en beschermen, meer 
bepaald in onze relaties met klanten, aandeelhouders en 
andere belanghebbenden, alsook met de samenleving in het 
algemeen. De gedragscode moet er daarom mee voor zorgen 
dat alle personen die in naam van Euronav handelen dit doen 
op een ethische manier en daarbij de toepasselijke wet- en 
regelgeving respecteren.

Personeelshandboek   
Het personeelshandboek bevat richtlijnen die ervoor moeten 
zorgen dat hoge ethische normen worden nageleefd in 
de hele Euronav gemeenschap. Daartoe behoren onder 
meer beleidslijnen met betrekking tot de werkcultuur, 
personeelsbehoud, personeelsverloop, verloning, diversiteit 
van het personeelsbestand, gereguleerde werktijden, 
regulering van het arbeidsaanbod en bescherming van de 
werknemers tegen ziekte, aandoeningen en verwondingen. 

Klokkenluidersbeleid
Euronav heeft een klokkenluidersbeleid ingevoerd om 
personen te beschermen die op een wettige wijze een legitieme 
bezorgdheid willen uiten. Als iemand een bezorgdheid wil 
melden maar dat liever niet doet aan een supervisor, manager 
of een andere geschikte persoon binnen het bedrijf, kan hij zijn 
bezorgdheid in alle vertrouwelijkheid telefonisch melden op 
een gratis nummer of online melden op een internetplatform. 
De 'Speak Up'-dienst van Euronav wordt gehost door een 
onafhankelijke derde partij (People InTouch), zodat iedereen 
op een eenvoudige, vertrouwelijke, veilige en gemakkelijke 
manier een melding kan rapporteren.

Euronav moedigt werknemers die weet krijgen van onwettig 
of onethisch gedrag ten zeerste aan om dit te melden aan 
Euronav via onze reguliere communicatiekanalen of, in 
het geval van onze zeevaarders, via de procedure voor het 
melden van klachten of misstanden aan boord. Indien iemand 
dergelijke zaken liever niet met een van deze personen 
bespreekt, wordt hij of zij aangemoedigd om gebruik te maken 
van het SpeakUp Hotline-platform van Euronav, dat toelaat 
om een bezorgdheid in alle vertrouwen te melden. Euronav 
moedigt zijn medewerkers aan zich te identificeren wanneer ze 
een melding doen, omdat dit het onderzoek vergemakkelijkt. 
Wie niet geïdentificeerd wenst te worden, heeft evenwel het 
recht om een klacht vertrouwelijk en anoniem in te dienen. Alle 
klachten worden vertrouwelijk behandeld. De Vennootschap 
zal op geen enkele wijze discrimineren tegen personen die te 
goeder trouw een klacht hebben ingediend.

CASE - Bloomberg Gender-
Equality Index
De Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) biedt een 
transparant beeld van gendergerelateerde praktijken en 
beleidsmaatregelen bij beursgenoteerde ondernemingen, 
waardoor beleggers over meer ecologische, sociale en 
beleidsgegevens (ESG-gegevens) kunnen beschikken. De 
referentie-index meet gendergelijkheid op basis van vijf pijlers: 
vrouwelijk leiderschap en het doorstromen van vrouwelijk 
talent, gelijke verloning en loonpariteit tussen mannen en 
vrouwen, inclusieve cultuur, beleid inzake seksuele intimidatie 
en vrouwvriendelijk merk. Deze index wordt elk jaar in januari 
bijgewerkt. Deze index wordt elk jaar in januari bijgewerkt. 
Euronav is ook opgenomen in de index van 2021, zoals al het 
geval was sinds de start van de index in 2018.

COVID-19
Het welzijn en de gezondheid van ons medewerkers, onze 
zeevaarders, hun gezinnen en de gemeenschap in het 
algemeen is een prioriteit voor Euronav. Naar aanleiding van 
de COVID-19-pandemie hebben wij in onze kantoren en op 
onze vloot diverse voorzorgsmaatregelen genomen om onze 
werknemers en zeevaarders te beschermen. We hebben de 
toegang tot onze kantoren over de hele wereld beperkt en de 
meeste van onze personeelsleden van thuis laten werken. Ook 
de toegang tot onze schepen is beperkt wanneer ze terminals 
aandoen. 
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zeevarenden is gelobbyd om hen dezelfde status en steun te 
geven tijdens de pandemie. Euronav heeft bij verschillende 
havens gelobbyd om ofwel de beperkingen te laten opheffen, 
ofwel te achterhalen wanneer de beperkingen kunnen worden 
opgeheven. Tijdens de crisis rond bemanningswissels was 
onze CEO Hugo De Stoop onze leidende stem. Hij steunde de 
gestrande zeevaarders actief en zocht samen met iedereen in 
het bedrijf en de lokale autoriteiten naar een oplossing. 

Crisis rond bemanningswissels – 
proactieve reactie van Euronav 
Door de COVID-19-voorschriften was het voor Euronav over de 
hele wereld moeilijk om de bemanningswissels zoals gepland te 
laten plaatsvinden. Complexe multiregionale voorschriften van 
tal van landen bepaalden mee of we goedkeuring kregen om 
een bemanning te wisselen. Deze complexiteit nam toe met de 
lockdownbeperkingen die werden opgelegd in de bestrijding 
van COVID-19. Dit zette ons vermogen om bemanningen te 
repatriëren en de nodige bemanningswissels door te voeren nog 
nog extra onder druk. Dankzij de onvermoeibare inspanningen 
van ons operationeel personeel, het professionalisme van onze 
bemanningsleden en ons lobbywerk, boekte Euronav vanaf 
augustus aanhoudend vooruitgang in het beheer van onze 
ontheemde bemanningen, zoals onderstaande grafiek laat 
zien.  

De crisis rond de bemanningswissels bereikte een hoogtepunt 
in juli, toen meer dan 600 zeevaarders na afloop van hun 
arbeidscontracten vastzaten op zee. Een voorbeeld van onze 
inspanningen om de situatie te verlichten, was het gebruik van 
het Franse eiland La Réunion, ten oosten van Madagaskar in de 
Indische Oceaan. Samen met de Franse maritieme autoriteit 
riep Euronav La Réunion uit tot hub voor de aflossing van 
bemanningen, samen met andere Franse grootstedelijke havens 
zoals La Martinique. Euronav heeft 18 bemanningswissels 
uitgevoerd op La Réunion. Tussen juni en september zijn 
ongeveer 170 zeevaarders van verschillende nationaliteiten 
erin geslaagd om mee te varen met 15 verschillende schepen 
die onder verschillende vlaggen voeren, of om terug te keren 
naar hun dierbaren.  

Euronav besloot om geen van haar werknemers onder een 
tijdelijke of permanente werkloosheidsuitkering te plaatsen, 
omdat wij van mening zijn dat iedere werknemer bij Euronav 
een cruciale rol speelt in onze activiteiten op korte en lange 
termijn. 2020 was een ongekend  en uitdagend jaar waarin het 
moeilijker was om de balans tussen werk en privé te behouden. 
Daarom hebben we ons via ervaringsonderzoeken gericht op 
de mentale gezondheid van onze medewerkers.

Euronav heeft tastbare, praktische inspanningen geleverd om de 
Belgische gemeenschap tijdens de pandemie te ondersteunen. 
Zo hebben wij een lot van 200.000 mondmaskers (100.000 
chirurgische maskers en 100.000 FFP 2-maskers) geschonken 
aan Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra die gelinkt zijn 
aan de gemeenschappen van onze werknemers. 

Crisis rond bemanningswissels – een 
wereldwijd maritiem probleem
De COVID-19-crisis bracht in 2020 heel wat uitdagingen 
met zich mee, maar de grootste zorg en uitdaging voor de 
vennootschap was de rotatie van al onze zeevaarders met 
verlopen contracten die vastzaten op zee. Dit probleem 
doet zich niet alleen voor bij rederijen van ruwe olietankers, 
maar in de mondiale maritieme industrie. Het is de grootste 
humanitaire en logistieke crisis waarmee de maritieme sector 
ooit te kampen heeft gehad. De ontwrichting heeft gevolgen 
voor het leven en het levensonderhoud van bijna 40% van de 
naar schatting 2 miljoen bemanningsleden wereldwijd, met 
inbegrip van zeevaarders die werkloos zijn omdat ze niet aan 
boord van hun schip kunnen gaan.

Euronav heeft zijn werknemers vanaf het begin gesteund 
door te trachten consistent met haar bemanningsleden te 
communiceren. De wens van iedere zeevarende om te worden 
gerepatrieerd en naar zijn familie en dierbaren terug te keren, 
is een recht dat Euronav ontegensprekelijk respecteert en 
steunt. 

Essentiële werknemers in andere sectoren kregen speciale 
toestemming om te reizen. Dit heeft ertoe geleid dat er namens 
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"Interne stem (kapitein Michaël Barbaix, Euronav, in zijn speech op de 
naamgevingsceremonie van Diodoris & Delos, 16 december 2020)
“Er is een crisis nodig om de ware geest van je leidinggevenden te zien. Als 2020 ons iets heeft getoond, dan is 
het wel de echte inzet van Euronav voor haar bemanningsleden. Toen we op onze schepen kwamen vast te zitten 
door de reisbeperkingen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, nam Euronav het voortouw in de maritieme 
sector. Euronav maakte extra kosten door zijn schepen om te leiden met als enig doel de bemanning te wisselen 
en de zeevaarders weer veilig thuis te krijgen. Euronav stond pal tegenover bevrachters die stiekem clausules tegen 
bemanningswissels in hun contracten probeerden op te nemen. Onze CEO, Hugo de Stoop, sprak zich uit in de 
media en pleitte voor een oplossing van het probleem waarmee elke rederij werd geconfronteerd.”

Crisis rond bemanningswissels – verdere 
initiatieven 
Euronav werkt nauw samen met verscheidene organisaties en 
landen om het vervoer van zeevaarders van en naar hun schepen 
te vergemakkelijken. In januari 2021 ondertekende Euronav de 
‘Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change’ 
(Neptunus-verklaring over het welzijn van zeevaarders en 
bemanningswissels). De verklaring is een wereldwijde oproep 
om de aanhoudende crisis van bemanningswissels, veroorzaakt 
door de COVID-19-pandemie, aan te pakken. Ze bevat concrete 
maatregelen om de bemanningswissels te vergemakkelijken en 
cruciale wereldwijde toeleveringsketens draaiende te houden.

Gezondheid en veiligheid
Beheerssysteem voor gezondheid, 
veiligheid, kwaliteit en 
milieubescherming (HSQE)
Het HSQE-beheersysteem van Euronav heeft tot doel de 
context te definiëren voor uitmuntendheid op het gebied van 
gezondheid, veiligheid, kwaliteit en milieu. De kernwaarde 
van dit systeem wordt samengevat in onze algemene 
beleidsverklaring, waarin uitmuntendheid wordt gedefinieerd 
als “Geen schade toebrengen aan personen, schepen, het 
milieu of eigendommen, en kwaliteitsdiensten leveren aan 
onze klanten”. 

Het systeem is bewust ontworpen volgens de hoogste normen, 
in het kader van ISM, MLC, ISO 9001 (kwaliteitsbeheersystemen), 
ISO 14001 (milieubeheersystemen), ISO 45001 
(beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk) 
en ISO 50001 (energiebeheersystemen).

Het beheer van schepen en de activiteiten aan wal wordt gezien 
als één onverdeeld organisme waarbij gemeenschappelijke 
doelstellingen en voortdurende verbetering worden 
nagestreefd.  

Er wordt voortdurend gecontroleerd of de omstandigheden 
in onze werkomgeving gezond zijn. Onze gezondheidsnormen 
en -richtlijnen besteden specifieke aandacht aan belangrijke 
kwesties zoals algemene leefomstandigheden, het welzijn 
van bemanningen, lichaamsbeweging, opslag van voedsel en 
gezonde voedingsgewoonten.
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Veiligheid staat voorop bij Euronav

Aanpak
Euronav engageert zich om te werken in overeenstemming met de 
hoogste veiligheidsnormen in de maritieme transportindustrie 
en stelt bekwame en ervaren bemanningsleden tewerk om te 
verzekeren dat haar schepen op een veilige en milieuvriendelijke 
manier worden geëxploiteerd. Door het promoten van een 
actieve veiligheidscultuur bij haar personeel, zowel aan wal 
als aan boord, engageert Euronav zich niet alleen om zijn 
klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, maar 
vooral om het milieu en de werkomstandigheden consequent 
te beschermen. Aandacht voor veiligheid betekent ook dat 
ervoor wordt gezorgd dat bemanningsleden gekwalificeerd 
zijn, regelmatig opleidingen krijgen en op de hoogte zijn van 
actuele problemen, en dat er voor hun gezondheid en welzijn 
wordt gezorgd.

Selectie van scheepswerven op basis van een 
gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits- en 
milieueffectbeoordeling 
Voor de regelmatige reparaties aan zijn schepen kiest 
Euronav gerenommeerde scheepswerven uit. Bij de selectie 
houdt Euronav rekening met de betrouwbaarheid van de 
scheepswerf, de naleving van gezondheids-, veiligheids- en 
milieubeschermingsnormen op de werf en natuurlijk de 
competitiviteit van de werf. Scheepswerven worden regelmatig 
geëvalueerd om na te gaan of ze in aanmerking komen voor 
potentiële opdrachten.

Hoewel we over een jonge vloot beschikken, is recycling van 
schepen een belangrijke aangelegenheid waar Euronav actief 
aan werkt. Euronav staat volledig achter de principes van het 
Verdrag van Hongkong (IMO) en de EU verordening inzake 
scheepsrecycling. 

De inventaris van gevaarlijke materialen (IHM) en relevante 
classificaties (bijv. ENVIRO) zijn belangrijke elementen van 
het recyclage beleid. Het zijn documenten die de gehele 
levensduur van een schip volgen, te beginnen bij de bouw 
ervan, en die tijdens de levenscyclus van een schip regelmatig 
worden bijgewerkt (het zogenaamde Groen Paspoort). Alle 
nieuwbouwschepen van Euronav beschikken reeds over een 
IHM en de meest relevante classificaties. Het is de bedoeling 
dat alle schepen van de Euronav-vloot tegen eind 2020 een 
goedgekeurde IHM hebben.

Beleid inzake gewapende bewakers en 
piraterij
De veiligheid en beveiliging van ons personeel op zee en 
aan wal is van primair belang voor de Vennootschap. Ons 
managementteam neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen 
om te verzekeren dat ons wal- en boordpersoneel wordt 
beschermd en in staat is zijn taken veilig en op verantwoorde 
wijze uit te voeren. Gewapende bewakers inzetten is een laatste 
redmiddel en gebeurt altijd op basis van een inschatting van 
de specifieke veiligheidsrisico's. Vaak leggen de bevrachters 
van onze schepen ons op om dit te doen. Indien en wanneer 
we gewapende bewakers inschakelen, geven we hen zeer 
specifieke richtlijnen om elk mensenleven (zeevarenden en 

piraten) te beschermen, terwijl we optreden om aanvallen te 
voorkomen. 

Veiligheid aan boord – De campagne 'Come 
Home Safely' 
Begin 2019 lanceerde Euronav de veiligheidscampagne 'Come 
Home Safely' (Kom veilig thuis). De campagne was bedoeld om:

• Veiligheidsprestaties te erkennen en te waarderen (op 
individueel, team- en organisatieniveau);

• Voor elkaar te zorgen en de veiligheid in het oog te houden;
• Betrokken te zijn en verantwoordelijk te handelen;
• Zichtbaar leiderschap te tonen;
• Een volwassen veiligheidscultuur op te bouwen (factoren 

die veiligheidsgedrag bevorderen, WIE?, HOE?).

Om het belang van veiligheid te onderstrepen en in het kader 
van de nieuwe Euronav-campagne 'Safety on Board' (Veiligheid 
aan boord), kwam Euronav op het idee om aan boord van zijn 
schepen in eigen beheer posters met de slogan 'Come Home 
Safely' te verspreiden.

Als blijk van waardering voor de individuele inspanningen van 
de zeevaarders voor de veiligheid aan boord van onze schepen, 
kregen ze de vraag om een hoofdrol te spelen in de campagne. 
Het plan was om duoportretten te tonen van zeevaarders 
die thuis poseren met één of meer familieleden naar keuze. 
Om onze zeevaarders beter te kunnen herkennen, moesten 
ze een volledige veiligheidsuitrusting dragen, zoals die aan 
boord wordt verstrekt. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.  
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Gezondheid
De gezondheid van Euronav’s personeel, zowel aan 
boord als aan wal, is een zeer belangrijk aspect van ons 
bedrijfsmanagementsysteem. Er wordt voortdurend 
gecontroleerd of de omstandigheden in onze werkomgeving 
gezond zijn. Onze gezondheidsnormen en -richtlijnen 
besteden specifieke aandacht aan belangrijke kwesties zoals 
algemene leefomstandigheden, het welzijn van bemanningen, 
lichaamsbeweging, opslag van voedsel en gezonde 
voedingsgewoonten. Medisch advies en bijstand zijn 24/7 
beschikbaar. 

Naleving van de ISM-code
Euronav heeft een maritiem gezondheids-, veiligheids-, 
kwaliteits- en milieubeheersysteem ontwikkeld (Health, 
Safety, Quality and Environmental Maritime Management 
System). Dit systeem combineert gezondheids-, veiligheids-, 
kwaliteits- en milieubeheer in één naadloos systeem dat 
volledig in overeenstemming is met de Internationale 
Veiligheidsmanagementcode (de ISM-code) voor de  veilige 
exploitatie van schepen en  verontreinigingspreventie’.

Scheepsmanagement
Euronav Ship Management is betrokken bij de exploitatie en 
het beheer van schepen die wereldwijd vrachtvervoer over 
zee verzorgen. Als zodanig erkent zij de inherente gevolgen 
die haar activiteiten kunnen hebben voor mens en milieu. 
De Vennootschap zal daarom haar activiteiten, zowel aan wal 
als aan boord van de schepen onder haar beheer, uitvoeren 
op een wijze die de gezondheid beschermt en de veiligheid 
bevordert.

De Vennootschap beschouwt gezondheid, hygiëne en veiligheid 
als eerste prioriteit bij haar activiteiten en doet er alles aan om 
te allen tijde te verzekeren dat alle werknemers hun werk in 
veilige en hygiënische omstandigheden kunnen uitvoeren.

Voorts verbindt Euronav zich ertoe om tijdens de 
exploitatie van de schepen onder haar beheer alle redelijke 
voorzorgsmaatregelen en maatregelen te nemen om de 
veiligheid op zee te waarborgen en lichamelijk letsel, verlies van 
mensenlevens en materiële schade te vermijden.

Beveiliging

Cyberbeveiliging en gegevensbescherming
Euronav is zich ten volle bewust van het belang van 
informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Door 
de toename van veiligheidsdreigingen zag Euronav zich 
genoodzaakt passende maatregelen te nemen om de 
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (persoons)
gegevens en middelen, zowel aan wal als aan boord van zijn 
schepen, te waarborgen.  

Cyberbeveiliging is een topprioriteit binnen ons ambitieuze 
en innovatieve digitaliseringsproject  FAST (Fleet Automatic 
Statistics and Tracking). Dit omvat initiatieven zoals een 
bewustmakingscampagne over cyberbeveiliging en een 
gedegen cybersecurity-stappenplan en -beleid die in de gehele 
Vennootschap worden toegepast. Om de bescherming van 
gegevens te waarborgen, heeft Euronav een beleid ingevoerd 
dat gericht is op de naleving van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  

 
De zeevaarders werden met hun dierbaren gefotografeerd 
tijdens een professionele fotoshoot in de buurt van hun 
woning. Later kregen ze een exemplaar van de poster om met 
hun familie te delen, samen met de digitale bestanden van de 
fotoshoot. De campagne bleek zo'n succes dat we van plan zijn 
er nog één te organiseren! 

'Stay Safe Magazine
Het is alweer een jaar geleden dat het eerste nummer van ons 
interne veiligheidsmagazine 'Stay Safe' verscheen. Inmiddels 
is het vierde nummer in de maak. Het magazine 'Stay Safe' 
past volledig bij onze werking en filosofie. Het heeft als 
doel de veiligheid bij Euronav te bevorderen, informatie te 
verstrekken, onze medewerkers constructief uit te dagen en 
een veiligheidsbewuste cultuur te bevorderen.

De Vennootschap streeft naar uitmuntendheid op het gebied 
van gezondheid, hygiëne en veiligheid, wat wordt bereikt door 
realisatie van de verschillende doelstellingen die beschreven 
zijn op https://www.euronav.com/hsq/health-safety/health-
hygiene-and-safety-policy/

Geestelijke gezondheid  
Tijdens de COVID-19-pandemie heeft Euronav meer aandacht 
besteed aan de mentale gezondheid van haar werknemers. De 
afdelingshoofden zijn actief geïnformeerd over wat ze moeten 
doen wanneer ze bepaalde symptomen van COVID-moeheid 
opmerken. De kapiteins op de schepen hebben richtlijnen 
gekregen voor hoe ze moeten omgaan met bemanningsleden 
die tekenen van mentale stress vertonen. Daarnaast hebben 
ze de contactgegevens gekregen van professionele experts die 
met de Vennootschap samenwerken voor eventuele bijstand.     

'Euronav on the move'
In 2019 lanceerden we 'Euronav on the move'. Dit interne 
programma is ontwikkeld om sedentair gedrag tegen te gaan. 
Het doel is onze werknemers ertoe aan te zetten om te sporten 
tijdens hun werkdag. Werknemers worden aangemoedigd om 
deel te nemen aan verschillende sportevenementen, zoals 
plaatselijke loopwedstrijden. In het verleden hebben we ook 
gebruikgemaakt van AtlasGo, een mobiele applicatie waarmee 
werknemers hun activiteiten kunnen registreren en volgen. 

Alcohol- en drugsbeleid  
Euronav doet er alles aan om een veilige en gezonde 
werkomgeving te behouden door een strikt drugs- en 
alcoholbeleid te voeren. Elke overtreding van dat beleid, met 
inbegrip van het illegale bezit of gebruik en de illegale verdeling 
of verkoop van drugs of alcohol door personeel aan boord of 
aan wal, leidt tot onmiddellijk ontslag en stelt de betrokkene 
bloot aan gerechtelijke vervolging.
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Deugdelijk 
bestuur
Aanpak  
De Raad van Toezicht (de 'Raad') van Euronav NV (samen met 
zijn dochtervennootschappen de 'Vennootschap' genoemd) 
heeft een gedrags- en ethische code (de 'Code') aangenomen 
die geldt voor alle werknemers, bestuurders en functionarissen 
van de Vennootschap ('Relevante Personen').  

Het gedrag van personen in deze richtlijnen heeft in dezelfde 
mate betrekking op de relatie met collega's, klanten, leveranciers 
en overheidsinstanties. Als uitgangspunt geldt dat Euronav zich 
moet profileren als een professionele en verantwoordelijke 
organisatie. Deze Code bevat een reeks basisprincipes die 
voor de Relevante Personen als richtsnoer moeten dienen 
met betrekking tot de minimumvereisten die van hen worden 
verwacht.

Anti-corruptiebeleid  
Euronav verbindt zich ertoe om al haar bedrijfsactiviteiten 
over de hele wereld op een eerlijke, correcte, transparante 
en ethische manier uit te voeren. Het anticorruptiebeleid 
is van toepassing op werknemers en personen die in een 
langetermijnrelatie namens Euronav handelen. Euronav heeft 
zich ook aangesloten bij het Maritime Anti-Corruption Network 
(MACN).

In het algemeen worden alle derden die willen zakendoen met 
Euronav onderworpen aan een grondig onderzoek door de 
afdeling Interne Controle. Hierbij wordt ook nagegaan of een 
zakenrelatie wel gepast is in het licht van het anticorruptiebeleid 
van de Vennootschap en van haar beleid inzake risico's met 
betrekking tot derde partijen.  Elke bezorgdheid die verband 
houdt met het anticorruptiebeleid, kan worden gemeld via het 
klokkenluidersplatform van de Vennootschap op https://www.
speakupfeedback.eu/web/euronav. 

Beleid inzake risico's van derden
Zoals eerder vermeld worden alle derden die willen zakendoen 
met Euronav onderworpen aan een grondig onderzoek door 
de afdeling Interne Controle.

Transparantie en 
verantwoording
De kapitaalmarkten beschikken over bestaande structuren en 
controles. Deze bieden investeerders een robuust en duurzaam 
kader dat hen het nodige vertrouwen geeft dat de leden van 
zowel de Directieraad als de Raad van Toezicht zich naar 
behoren gedragen en de strategie uitvoeren op een correcte 
en meetbare manier. Verschillende instanties spelen een rol 
wanneer een onderneming beursgenoteerd is. Effectenbeurzen 
stellen hoge eisen wat boekhoudkundige discipline en naleving 
van de regelgeving betreft. Beleggers zullen ook eisen dat de 
beste praktijken op het gebied van presentatie en detaillering 
van de financiële prestaties consequent worden toegepast. 
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Gespecialiseerde externe bureaus die de resultaten op 
het gebied van bestuur, ethische normen en andere niet-
financiële zaken - zoals het Carbon Disclosure Project (CDP) 
- meten, worden steeds belangrijker. De Poseidon Principles 
zijn een transparant kader dat deelnemers uit de industrie en 
praktijkmensen rechtstreeks samenbrengt met de financiers 
van de scheepvaart bij het ontwikkelen van een kerncode 
van normen om te voldoen aan de decarbonisatie van de 
scheepvaart. Het zelfreguleringsmechanisme achter deze 
collectieve groep biedt alle verschaffers van kapitaal aan de 
scheepvaartsector volledige transparantie.

Euronav heeft, samen met andere verantwoordelijke 
tankerrederijen, de verplichting en plicht om zijn 
bedrijfsmodellen en bredere bedrijfsreputatie te verdedigen 
en te promoten. Euronav is van mening dat het actief en 
positief bijdraagt tot het verbeteren van de reputatie van 
de scheepvaart en de ruweolietankvaart door de Poseidon 
Principles te onderschrijven, zich aan te sluiten bij organisaties 
zoals het Global Maritime Forum, initiatieven op te zetten zoals 
'Getting to Zero' en samen te werken met een diverse groep 
belanghebbenden. 

Het vervullen van een voortrekkersrol en het (vrijwillig) opnemen 
van zaken zoals het speciale verslag in ons jaarverslag zijn 
voorbeelden van hoe wij als specifieke sector de transparantie 
over de organisatie van onze industrie kunnen verbeteren.

Beoordeling van niet-financiële 
risicofactoren 
in het kader van het deugdelijk bestuur maakt risicobeoordeling, 
specifiek met betrekking tot niet-financiële communicatie, deel 
uit van ons kader voor risicobeheer. Meer informatie is te 
vinden in deel 7 'Interne controle- en risicobeheersystemen' 
van het jaarverslag. 

Duurzaamheidscomité
Euronav is ervan overtuigd dat de klimaatverandering en de 
ESG aangelegenheden zo'n belangrijke kwestie zijn dat we een 
gespecialiseerd en gefocust comité aanstellen om toezicht te 
houden op ons antwoord op de dynamische uitdagingen die de 
klimaatverandering met zich meebrengt voor alle facetten van 
onze activiteiten.  Dit comité, dat bestaat uit leden van zowel de 
Raad van Toezicht als de Directieraad, is sinds zijn oprichting 
al aanzienlijk geëvolueerd. Informatie over de samenstelling 
van het Duurzaamheidscomité is te vinden in onze verklaring 
inzake Deugdelijk Bestuur onder punt 3.4. 

Het Duurzaamheidscomité werd opgericht om de Raad 
van Toezicht bij te staan bij het monitoren van de prestaties 
en belangrijkste risico's waarmee de Vennootschap 
wordt geconfronteerd op het gebied van klimaat, milieu 
en deugdelijk bestuur. Het Duurzaamheidscomité houdt 
toezicht op de processen en systemen met betrekking 
tot het duurzaamheidsbeleid van de Vennootschap en 
op andere bedrijfsvereisten die van toepassing kunnen 
zijn. Daarnaast controleert het Duurzaamheidscomité hoe 
doeltreffend de organisatie is in het bereiken van vastgestelde 
duurzaamheidsgerelateerde doelen en streefcijfers.

Webber Research-ranglijst 
Mocht de scheepvaart worden beoordeeld op haar deugdelijk 
bestuur, dan zou het resultaat voor de sector niet geweldig zijn 
en aangeven dat er ruimte voor verbetering is. Normen die in 
andere sectoren op de kapitaalmarkten worden toegepast, 
worden in de scheepvaart niet altijd nageleefd of toegepast 
zoals dat zou kunnen, of in sommige gevallen zou moeten. 
De Amerikaanse investeringsbank Wells Fargo (en recentelijk 
overgenomen door de oorspronkelijke auteur Michael 
Webber onder Webber Research) houdt sinds 2016 een 
corporategovernance-scorekaart bij voor beursgenoteerde 
rederijen . Meer informatie is te vinden op https://www.
euronav.com/en/sustainability/publications. 

Meer informatie over de verantwoordelijkheden van het 
Duurzaamheidscomité is te vinden in ons Corporate 
Governance Charter op onze website (https://www.euronav.
com/media/66233/20201211_coporate-governance-charter.
pdf) of in het deel 'Deugdelijk Bestuur’' van het jaarverslag.
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Initiatieven en bijdragen 
aan de samenleving
Liefdadigheidsbeleid
Euronav levert geen bijdragen aan politieke partijen 
van welke overtuiging dan ook. Euronav legt zich toe op 
liefdadigheidsschenkingen waarvan de Vennootschap meent 
dat ze een tastbare verbetering kunnen betekenen voor delen 
van de samenleving waarmee we in contact staan of die zich in 
onze nabije omgeving bevinden. Dit is een dynamisch domein. 
Daarom evalueren we voortdurend de doeltreffendheid en 
focus van onze liefdadigheidsinspanningen. 

Overzicht
Euronav wil een positieve impact hebben op de 
gemeenschappen waarin we leven en werken. Wij doen dit door 
zowel binnen als buiten de onderneming banden te smeden, 
filantropische initiatieven te steunen en goodwill te promoten. 
We moedigen onze werknemers actief aan om deel te nemen 
aan maatschappelijke initiatieven. Daarnaast steunen we hun 
betrokkenheid bij vrijwilligerswerk, fondsenwerving of donaties, 
bijvoorbeeld door het ingezamelde bedrag te verdubbelen 
of door bepaalde evenementen te sponsoren. Hieronder 
beschrijven we enkele van de goede doelen waaraan Euronav, 
in lijn met zijn beleid, financieel bijdraagt. 

The Ocean Cleanup 
Euronav draagt al vele jaren bij aan The Ocean Cleanup. 
De missie van The Ocean Cleanup is om geavanceerde 
technologieën te ontwikkelen om de wereldzeeën te ontdoen 
van plastic. Het begon in 2018 met de ontwikkeling van het 
allereerste opruimsysteem voor de Great Pacific Garbage 
Patch. De initiatiefnemers van The Ocean Cleanup schatten 
dat ze met vijftig grootschalige opruimsystemen binnen 
vijf jaar 50% van de Great Pacific Garbage Patch kunnen 
verwijderen. Het doel is om ons milieu te helpen beschermen: 
de oceaan.

Sailor's Society 
De Sailors' Society is een liefdadigheidsinstelling die 
wereldwijd actief is via een netwerk van interconfessionele 
havenaalmoezeniers die alle zeevarenden ondersteunen, 
ongeacht hun achtergrond, geloof of nationaliteit. 

De drukke haven van Antwerpen is van vitaal belang voor de 
Europese en wereldwijde handel. Elk jaar meren ongeveer 
17.000 schepen in deze haven aan. Met zoveel zeevarenden 
die de haven bezoeken, is er een grote behoefte aan 
welzijnsdiensten op grote schaal. Euronav heeft fondsen 
geschonken aan de Sailors' Society die hen zullen helpen 
om doeltreffend samen te werken met de Antwerpse 
havenaalmoezenier Marc Schippers. Marc bezoekt schepen 
om zijn hulp aan te bieden aan de bemanning aan boord. 
Hij neemt praktische zaken mee zoals telefoonkaarten, zodat 
zeevaarders hun familie kunnen bereiken. Ook bezorgt hij hen 

internationaal nieuws dat hij van het internet heeft gehaald en 
afgedrukt, zodat ze weten wat er in hun thuisland reilt en zeilt. 
Naast praktische hulp biedt Marc een luisterend oor aan de 
zeevaarders en geeft hij emotionele steun wanneer nodig.

Met zijn voertuig van de Sailors' Society biedt de Antwerpse 
havenaalmoezenier zeevaarders ook gratis vervoer aan naar 
waar ze maar heen willen, zoals een belwinkel, internetcafé, 
winkel of dokter in de buurt. Een cruciale dienst voor de 
zeevarenden, aangezien ze vaak maar een paar uur aan wal 
doorbrengen.

Mitera – Centre for the Protection of the 
Child of Attica 
Dit centrum biedt onderdak aan in totaal 102 kinderen, 
gaande van peuters tot kinderen van zes jaar. Ruwweg de 
helft van de kinderen die in het centrum verblijven zijn wezen; 
anderen werden door hun biologische ouders in de steek 
gelaten. Sommige van de kinderen hebben een lichamelijke 
of geestelijke handicap, zoals het syndroom van Down. Ook 
alleenstaande zwangere vrouwen krijgen er steun. Het centrum 
betaalt bijvoorbeeld de bevallingskosten.  

Het centrum biedt ook sociale bescherming – door middel 
van een pleeggezinprogramma en sociale rehabilitatie via 
adoptie – aan veertig kinderen die worden opgevangen in het 
kinderziekenhuis in Penteli (Griekenland).

Valero Benefit for Children 
De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic, 
die sinds 2002 plaatsvindt, is een project van de Valero 
Energy Corporation. Via deze weg wordt er geld ingezameld 
voor liefdadigheidsinstellingen die kinderen helpen in de 
gemeenschappen waar Valero belangrijke activiteiten heeft. 
Dankzij de 2016 Valero Texas Open Benefit for Children Golf 
Classic en de Valero Texas Open werd 10,5 miljoen USD bij 
elkaar gebracht voor hulpverlening aan kinderen. Net als 
in de vorige jaren heeft Euronav specifiek gevraagd om zijn 
schenking vooral over te maken aan liefdadigheidsinstellingen 
voor kinderen in Quebec, waar een groot aantal van onze 
schepen wordt ingezet.

The Care 
De Association of Care is een Panhelleense organisatie die zich 
bezighoudt met preventie, voorlichting en steun voor mensen 
met een hersenverlamming, mentale achterstand of het 
syndroom van Down. De organisatie werd in 2008 opgericht in 
Piraeus en verleent gemeenschapsdiensten aan gezinnen die op 
de vlucht zijn en hulp nodig hebben bij gezondheidsproblemen. 
The Care adopteert gezinnen, focust zich op kinderen met 
speciale noden en helpt hen op verschillende manieren door 
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te voorzien in basisbehoeften en door zorg te bieden dankzij 
de samenwerking met gezondheidsspecialisten. 

Artsen zonder Grenzen 
Artsen zonder Grenzen is een internationale humanitaire 
ngo die vooral bekend staat om haar projecten in door 
oorlog verscheurde gebieden en ontwikkelingslanden die 
door endemische ziekten worden getroffen. In 2018 hebben 
verleenden meer dan 40.000 personeelsleden medische hulp 
in meer dan 70 landen. De organisatie werd in 1971 opgericht 
(in de nasleep van de afscheiding van Biafra in 1971) door een 
kleine groep Franse artsen en journalisten die de toegang tot 
medische zorg over nationale grenzen heen wilden uitbreiden, 
ongeacht ras, religie, geloofsovertuiging of politieke gezindheid. 

Hatzikyriakio  
Hatzikyriakio is een instelling die werd opgericht om 
weesmeisjes en dakloze meisjes in Griekenland te helpen. 
De organisatie biedt kinderen vanaf zes jaar die met sociale 
en financiële problemen kampen meer dan alleen een 
verblijfplaats. Hatzikyriakio biedt ook onderwijsmogelijkheden 
en emotionele steun om deze kinderen te helpen opgroeien 
en hen klaar te stomen voor hun latere leven als volwassenen 
in een moderne samenleving.

SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen is een onafhankelijke niet-gouvernementele 

internationale ontwikkelingsorganisatie die zich sinds 1949 
inzet voor de behoeften en de bescherming van de belangen 
en rechten van kinderen. De organisatie richt zich op verlaten, 
behoeftige en verweesde kinderen die op familie gebaseerde 
kinderzorg nodig hebben. 

The Ark of the World 
The Ark of the World is een liefdadigheidsorganisatie zonder 
winstoogmerk die speciale zorg en bescherming biedt aan 
moeders en kinderen. De organisatie fungeert als weeshuis en 
als kinderdagverblijf voor gezinnen met een laag inkomen die 
tijdens de werkuren een veilige plaats voor hun kinderen nodig 
hebben. The Ark of the World staat ook alleenstaande moeders 
met een laag inkomen bij en biedt een toevluchtsoord voor 
moeders die bescherming nodig hebben tegen partnergeweld.

Argo Foundation  
ARGO zet zich in voor gezinnen van Griekse zeevaarders 
waarvan de kinderen te kampen hebben met een intellectuele 
achterstand, autisme of een handicap. De organisatie 
biedt onderwijs en zorg aan mensen met speciale noden. 
Deze liefdadigheidsinstelling werd in 1985 opgericht door 
echtgenotes van zeevaarders van wie de kinderen met een 
beperking kampen. Tegenwoordig verleent het in Piraeus 
gevestigde ARGO diensten aan 60 personen tussen 17 en 
45 jaar, hoofdzakelijk kinderen met middelzware en zware 
leerproblemen.
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