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EURONAV OPNIEUW GEPOSITIONEERD IN 

TOPKWARTIEL WEBBER RESEARCH’S 2022 ESG 

SCOREKAART  

 
 

Sedert 2016, beoordeelt en rangschikt Webber Research alle beursgenoteerde 

rederijen die ze van nabij opvolgen via een systematische aanpak,  met als doel een 

basislijn te bieden om kwantitatief en kwalitatief deugdelijk bestuur in het maritieme 

universum te rangschikken. De boordeling wordt vastgelegd in een ESG-scorekaart 

die de rederijen rangschikt op basis van een aantal parameters inzake deugdelijk 

bestuur, met als doel om zowel kwalitatieve scheepvaartplatformen als 

tekortkomingen te identificeren op basis van die onderliggende factoren. De 

basisgedachte voor deze benadering is dat op langere termijn hogere rendementen 

worden behaald door bedrijven met een beter deugdelijk bestuur, betere ESG-

referenties en een hogere graad van transparantie. 

 

Euronav is opnieuw gepositioneerd in het topkwartiel in de ‘Webber Research’s 2022 

ESG Scorecard’, en neemt de 5de plaats in als de hoogst gerangschikte tankerrederij 

van 52 rederijen. Dit is lager dan de tweede plaats in 2021, maar kan worden 

toegeschreven aan de verbetering van de informatie die door andere rederijen werd 

geregistreerd inzake koolstofemissies en die voorheen niet volledig werd 

weerspiegeld.  

 

79% van de bedrijven in de ESG-scorekaart voldeed aan de 

openbaarmakingsvereisten binnen het model inzake koolstofemissies, wat een 

stijging is in vergelijking met 71% in 2021 en 42% in 2020. De CO2-rapportering is 

goed voor 20% van de totale ESG score. Voor traditionale scheepvaartbedrijven is 

rekening gehouden met de carbon disclosure metrics AER & EEOI, waardoor het ESG-

raamwerk gealigneerd is met de Poseidon Principles. In 2021, heeft Webber Research 

de 8ste factor in het model, de ‘Carbon Factor’, licht aangepast om Scope 1 en Scope 

2 BKG-emissies op te nemen voor niet-traditionele rederijen waarvoor AER & EEOI 

minder materieel zijn. 

 

Webber ESG scorekaart voor 2022 
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De huidige criteria van de ESG Scorekaart  

  

 
 

Een sterker deugdelijk bestuur wordt over het algemeen in verband gebracht met 

betere prestaties. Bedrijven in kwartiel 1 presteerden beduidend beter dan het laagste 

kwartiel met +35% op een 5-jaar basis en +98% sinds de invoering van de ESG 

Scorekaart.  

 

Euronav heeft er steeds naar gestreefd om de hoogste normen van deugdelijk bestuur 

en transparantie te hanteren. De afgelopen jaren hebben we meer en meer ingezet 

op directe actie en betrokkenheid bij belangrijke ESG- en duurzaamheidskwesties. In 

2022, kondigde de Vennootschap haar duurzaamheidsdoelstellingen aan via een 

virtueel evenement. De volledige opname en presentatie kan je hier terug vinden.  

 

Euronav’s decarbonisation targets 

 

 

 

 

Het ‘Webber Research 2022 ESG Scorecard’ rapport is toegankelijk via de volgende 

link.  

 

Meer duiding over de ontwikkeling van de scorekaart en verdere 

achtergrondinformatie vindt u in het huidige, en de voorgaande rapporten, die u 

hier terugvindt op onze website. 
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https://euronav.connectid.cloud/register
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