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KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE
WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Vlaamse overheidsrederij VLOOT krijgt
duurzaamheidsprijs.
Binnen de Vlaamse overheid zet elke minister zich in voor de uitvoering
van duurzame ontwikkeling in zijn of haar beleidsdomein. Duurzame
ontwikkeling, duurzaamheid, duurzame omgeving, duurzame werkplek
zijn vandaag meer dan hot topics.
De ‘duurzaamheidsprijs’ wordt georganiseerd door het Departement Kanselarij
en Bestuur, team Duurzame Ontwikkeling. Het team Duurzame Ontwikkeling
zocht in 2015 opnieuw naar de entiteit binnen de Vlaamse overheid waar het
meest ingezet wordt op duurzaamheid. In navolging van de vorige winnaar
VDAB mag VLOOT vandaag de duurzaamheidsprijs 2015 in ontvangst nemen.
VLOOT treedt hiermee in de voetsporen van de organisatie met wie ze een
duurzaam samenwerkingsverband heeft rond opleidingen.
VLOOT levert al jaren inspanningen rond tal van duurzaamheidsaspecten en
vond het een gepast moment om de uitdaging aan te gaan door een
deelname aan deze wedstrijd. VLOOT wilde via deze wedstrijd niet alleen
duurzaamheidsinspanningen in beeld brengen maar ook aantonen dat VLOOT
een voortrekker is voor Vlaanderen en het beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken in het bijzonder. De VLOOTacties rond duurzaamheid
zitten verweven doorheen de volledige organisatie en haar processen en zijn
volledig in lijn met de beleidsvisie van Vlaanderen rond duurzaamheid.
De toegekende prijs is een erkenning voor de vele grote en kleine
inspanningen die tal van VLOOTcollega’s de afgelopen jaren leverden. Enkele
voorbeelden:
•
Het bouwen van duurzame/milieuvriendelijke vaartuigen met telkens
een ‘eco-programma (o.a. warmterecuperatie op de motoren, met Engine
International Air Pollution Prevention Certificates, enz…);
•
Overschakeling op zwavelarme brandstof nog vóór de verplichte
invoering (op 2/4/2009);

•
•
•
•
•

Toepassen van strengere regels dan voorgeschreven in de geldende MARPOL regelgeving;
Het behalen en behouden van kwaliteits-, milieu- en veiligheidscertificaten (ISO 9001; ISO 14001 en
ISM) na talloze interne en externe audits;
Talloze samenwerkingsverbanden en structurele overlegmomenten met klanten, stakeholders en
belanghebbenden;
Groene logistiek, aankoop- en stockbeheer voor een 50-tal vaartuigen en bemanningen;
Organisatie van 3368 cursistendagen aan boord van VLOOTvaartuigen voor het maritiem
onderwijs afgelopen schooljaar;

Enkele citaten uit de screening van het VLOOTdossier op duurzaamheidsaspecten door interne en externe
experten:
“Ik denk dat de voorbeelden die VLOOT aanbrengt, inderdaad getuigen van een gedegen inzet voor
duurzaamheid. De voorbeelden inzake eco zijn praktisch, duidelijk en overtuigen naar de vrijwillige inzet
die op dat vlak genomen wordt. Dit getuigt bij VLOOT van een duurzame visie en inzet”.
“VLOOT heeft net zoals VDAB en het departement LNE, een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Dit
betekent dat men werk maakt van het in kaart brengen van de milieu-impact en de daarmee verbonden
doelstellingen en indicatoren. Dit betekent ook dat men acties onderneemt om de impact te verlagen. Ik
vind o.a. hun focus op de stakeholders erg relevant omdat de oude ISO 14001-norm daar nog niet sterk op
inzette.”

Quote van de minister:
“Als bevoegde minister ben ik apetrots op onze VLOOT. Voor de Vlaamse overheidsrederij is
duurzaamheid meer dan een gimmick: het is een bewuste, doorgedreven keuze. VLOOT heeft een
duurzame interne werking, maar ook de externe dienstverlening maakt Vlaanderen duurzamer. Denk
maar aan de veerdiensten, de beloodsing of de bestrijding van grote olievervuiling bij het wrak van de
FLINTERSTAR”.
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