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EURONAV WORDT LID VAN HET WATERBORNE TECHNOLOGIE PLATFORM 

Ons motto ‘The Ocean is our Environment’ inspireert ons om na te denken over de sleutelrol die 

oceanen en zeeën vandaag en in de komende decennia spelen bij het aanpakken van de wereldwijde 

klimaatuitdagingen, het voldoen aan de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en het 

vervullen van maatschappelijke behoeften. Binnen Euronav wordt dit al onderbouwd door onder meer 

onze inspanningen om de versnelling van een emissievrije scheepvaart te ondersteunen, en door de 

navigatienormen die we bepaald hebben om de ecosystemen van de walvissen te beschermen. We 

werken, als partner of lid, ook samen met verschillende industriegroepen die dezelfde visie delen voor 

de sector van het vervoer over water. Voortbouwend op deze inspanningen, zijn we verheugd aan te 

kondigen dat Euronav recent lid is geworden van het Waterborne Technology Platform (TP). 

Waterborne TP is opgericht als een industriegericht technologieplatform met als doelstelling een 

voortdurende dialoog tot stand te brengen tussen alle belanghebbenden binnen het vervoer over 

water. Dit is een breed doelpubliek bestaande uit o.a. classificatiebureaus, scheepsbouwers, reders, 

fabrikanten van maritieme uitrusting, infrastructuur- en dienstverleners, universiteiten of 

onderzoeksinstellingen, en EU-instellingen, inclusief de lidstaten. Het platform is de drijvende kracht 

achter beleidsontwikkeling en -begeleiding en geeft vorm aan toekomstige onderzoeksagenda’s, 

terwijl het de nodige middelen mobiliseert en toewijst om een dergelijjke missie te volbrengen.  

De ambitie van Waterborne TP sluit aan bij de ambitieuze decarbonisatiedoelstellingen van Euronav 

(40% lagere koolstofintensiteit op vlootniveau tegen 2030 versus 2008) en onze ambitie om tegen 

2030 al schepen te exploiteren die op emissievrije brandstof kunnen varen. Het is onze ambitie om de 

strategische langetermijnvisie van de EU voor een welvarende, moderne en concurrerende, 

klimaatneutrale economie tegen 2050 te realiseren.  

Euronav heeft als toonaangevend tankerplatform een sterke stem in de scheepvaart- en tankermarkt. 

Wij dragen bij aan de duurzame transformatie van de EU-sector voor vervoer over water en zorgen er 

tegelijk voor dat de impact zich tot buiten de EU verspreidt. Onze organisatie erkent de dynamiek van 

onderzoek en innovatie voor de groene en digitale transformatie van de watertransportsector in de 

EU. Daarom zullen wij de alliantie ondersteunen bij het vaststellen van de  toekomstige onderzoeks- 

en beleidsagenda’s in de watertransportsector van de EU, en tegelijkertijd de middelen mobiliseren 

om de visie om te zetten in concrete acties.   

“Onderzoek, ontwikkeling en innovatie vormen een hoeksteen van de Europese technologiesector van 

watertransport. Het stelt de scheepvaartindustrie in staat om toegang te krijgen tot nieuwe 

emissievrije technologieën die toegang geven tot een veilige en duurzame transitie, terwijl het 

concurrentievermogen wordt verbeterd”, zegt Konstantinos Papoutsis, Sustainability Manager van 

Euronav. “Euronav laat nogmaals haar leiderschap zien door sectoroverschrijdende samenwerkingen 

te versterken en het formuleren van onderzoeksstrategieën en beleidslijnen  voor watervervoer te 

ondersteunen. Tegelijkertijd geniet Euronav van de identificatie van nieuwe bedrijfsmodellen die de 

zogenaamde Blauwe Groei stimuleren en de impact van emissievrije scheepvaartpartnerschappen 

versterken.” 

Door constructieve dialogen op gang te brengen tussen de belangrijke spelers in onze industrie, door 

te profiteren van het samenwerkings- en innovatiepotentieel, en door de kennisecosystemen met 

toegevoegde waarde te versterken, kunnen we samen de nodige oplossingen ontwikkelen die de 

acceptatie van oplossingen die cruciaal zijn voor de duurzaamheid van de sector van het vervoer over 

water en de scheepvaart verder zullen versnellen.  


