
Het Green Award-programma met bijbehoren-
de certifi caten heeft tot doel om een schonere 
en veiligere scheepvaart te stimuleren. Ook de 
actuele stikstofproblematiek heeft, naast diver-
se andere onderwerpen, de serieuze aandacht 
van de scheepvaart. Zowel het binnenvaart als 
zeevaart programma ondersteunen de gelever-
de inspanningen ten behoeve van de stikstof 
reductie middels een waardering in het pro-
gramma. Het binnenvaart programma kent 3 
certifi catielevels, Brons – Zilver – Goud, om be-
tere prestaties te stimuleren en we hebben ge-
constateerd dat door de jaren heen een groot 
aantal schepen zijn geupgrade van brons naar 
zilver. Schepen en rederijen die volgens maat-
staven gecertifi ceerd zijn op het gebied van 
kwaliteit, veiligheid en milieu krijgen toegang 
tot incentives van onder andere havens en leve-
ranciers van maritieme diensten en producten. 
Deelname levert dus – naast bescherming van 
onze planeet - tevens fi nancieel voordeel op.

Duurzaamheid speelt ook binnen de scheep-
vaart een steeds grotere rol van betekenis. 
Het Green Award-programma speelt daarop 
in door deelnemers op basis van een breed 
pakket van eisen kritisch te beoordelen. “Dat 

is geen lichtzinnige observatie, dat is een ste-
vig analyse”, stelt Executive Director Mr Jan 
Fransen van de Green Award Foundation. Tal 
van stakeholders zijn als toezichthouder bij 
beoordeling betrokken, waaronder maritieme 
specialisten, deskundigen uit de havenwereld, 
maar ook bijvoorbeeld fi nanciële instellingen. 
Doorloop je een beoordelingstraject succes-
vol, waarbij veel checks en oordeelvelling is 
ingebouwd, dan heeft de aanvrager recht op 
het bijbehorende certifi caat. Zo zijn er over de 
hele wereld (op vrijwillige basis) schepen en re-
derijen gecertifi ceerd door Green Award, van 
dichtbij huis in Nederland tot ver weg in Azië, 
Noord-America en overige continenten.

Belangrijk voordeel van gecertifi ceerde deel-
nemers is dat het hen ernst is met het duur-
zaamheidsvraagstuk, veiligheid en welzijn van 
de bemanning. Het certifi caat genereert daar-
mee tevens een onderscheidend concurren-
tievoordeel. Het bedrijfsleven wordt immers 
steeds vaker afgerekend op zijn milieu-impact. 
Schoon vervoer met schip is daar onlosmake-
lijk mee verbonden. 

De gecertifi ceerde deelnemers profi teren bo-
vendien van verschillende kostenvoordelen, 
zoals goedkopere dienstverlening of goeder-
eninkoop van maritieme leveranciers. Die 
incentives zijn ingebouwd, omdat zo ook die 
laatste groep zich kan manifesteren als duur 
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zame partner. Havens geven veelal korting op 
liggelden, terwijl fi nanciële instellingen groene 
investeringen laagdrempelig beschikbaar ma-
ken. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Met klimaatverandering hoog op de agen-
da richt het programma zich tevens op het 
gebruik van alternatieve brandstoff en, her-
nieuwbare energiebronnen en recentelijk (bin-
nenvaart) zero-emission voortstuwing. Wat al-
lemaal begon in Rotterdam doet Green Award 
nu ondertussen 25 jaar wereldwijd!
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