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Financiële kalender 2019
DINSDAG 30 APRIL 2019
Bekendmaking resultaten eerste kwartaal 2019

DONDERDAG 9 MEI 2019
Aandeelhoudersvergadering 2019

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2019
Bekendmaking definitieve halfjaarresultaten 2019

DINSDAG 13 AUGUSTUS 2019
Halfjaarverslag 2019 beschikbaar op website

DINSDAG 29 OKTOBER 2019
Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2019

DONDERDAG 23 JANUARI 2020
Bekendmaking resultaten vierde kwartaal 2019

Verklaring door de personen 
verantwoordelijk voor het financieel 
verslag en het jaarverslag
De heer Carl Steen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, de 
heer Patrick Rodgers, CEO en de heer Hugo De Stoop, CFO, 
verklaren hierbij dat voor zover hen bekend,

(a) de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2018, die werd opgesteld in 
overeenstemming met de International Financial Reporting 
Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie, 
een getrouw beeld geeft van het vermogen, de verplichtingen, 
de financiële toestand en de resultaten van Euronav NV en de 
in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en

(b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de 
ontwikkeling en de resultaten van Euronav NV en van de 
positie van Euronav NV en de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste 
risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd werden.

Aandeelhoudersstructuur Euronav
Op basis van de informatie waarover de Vennootschap 
beschikte bij het opstellen van dit jaarverslag op 18 
maart 2019 en rekening houdend met de meest recente 
transparantiekennisgevingen en andere officiële 
toezichthoudende authoriteiten, ziet de aandelenstructuur 
er als volgt uit:

Aandeelhouder Aandelen Percentage 

Châteauban SA 18.462.007 8,391%

Saverco NV* 15.335.000 6,970%

Euronav (eigen aandelen) 3.370.544 1,532%

Other 182.857.162 83,108%

Total 220.024.713 100,00%

1  Met inbegrip van aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks 
aangehouden door of ten gunste van de uiteindelijke begunstigde.



Sleutelcijfers

*          De vergelijkende cijfers voor 2013 werden herwerkt voor de toepassing van IFRS 10 & 11.    
**         EBITDA (een niet-gedefinieerde IFRS maatstaf) vormt het operationeel resultaat voor netto financieringskosten, winstbelastingen en afschrijvingen toewijsbaar aan ons. EBITDA voorziet 
investeerders van betekenisvolle additionele informatie dat management gebruikt om lopende operationele activiteiten te controleren en trends te beoordelen van vergelijkende periodes. Wij 
geloven dat EBITDA nuttig is voor investeerders omdat de scheepvaart een kapitaalsintensieve industrie is die vaak significante financieringskosten met zich meebrengt. EBITDA moet niet 
beschouwd worden als vervanging van winst/verlies toewijsbaar aan ons of nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten opgesteld in overeenstemming met IFRS zoals aangenomen door de Europese 
Unie of als een maatstaf van winstgevendheid of liquiditeit. De hier gebruikte definitie van EBITDA mag niet vergeleken worden met die van andere bedrijven.  
***       Gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven   
****      1,237,901 eigen aandelen niet inbegrepen (2017: 1.042.415 eigen aandelen)   
*****    Het totale brutodividend met betrekking tot 2018 van 0,12 USD is de som van het interimdividend dat uitgekeerd werd in oktober 2018 bovenop het voorgestelde bedrag van 0,06 USD per 
aandeel dat zal voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering van 9 mei 2019.   
******   De uitbatelingsratio is berekend op basis van de Euro/Dollar wisselkoers van de dag van de aankondiging van het dividend indien van toepassing.   
     

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 2011 - 2018

(in duizenden USD)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Herwerkt*
2012 2011

Omzet 600.024 513.368 684.265 846.507 473.985 304.622 410.701 394.457

EBITDA** 238.245 273.360 476.478 613.770 202.767 100.096 120.719 128.368

EBIT (35.443) 43.488 248.715 403.564 41.814 (36.862) (56.794) (40.155)

Netto winst (110.070) 1.383 204.049 350.301 (45.797) (89.683) (118.596) (95.986)

TCE*** jaargemiddelde 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

VLCC 23.005 27.773 41.863 55.055 27.625 18.300 19.200 18.100

Suezmax 30.481 22.131 26.269 35.790 25.930 22.000 24.100 27.100

Spot Suezmax 15.783 18.002 27.498 41.686 23.382 16.600 16.300 15.400

In USD per aandeel 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Aantal aandelen**** 191.994.398 158.166.534 158.262.268 155.872.171 116.539.017 50.230.437 50.000.000 50.000.000

EBITDA 1,24 1,73 3,01 3,94 1,74 1,99 2,41 2,57

EBIT (0,18) 0,27 1,57 2,59 0,36 (0,73) (1,14) (0,80)

Netto winst (0,57) 0,01 1,29 2,25 (0,39) (1,79) (2,37) (1,92)

In EUR per aandeel 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Wisselkoers 1,1450 1,1993 1,0541 1,0887 1,2141 1,3791 1,3194 1,2939

EBITDA 1,08 1,44 2,86 3,62 1,43 1,44 1,83 1,98

EBIT (0,16) 0,23 1,49 2,38 0,30 (0,53) (0,86) (0,62)

Netto winst (0,50) 0,01 1,22 2,06 (0,32) (1,29) (1,80) (1,48)

Geschiedenis van het  
dividend per aandeel 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Dividend 0,12 0,12 0,77***** 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Waarvan interim dividend 0,06 0,06 0,55 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

GECONSOLIDEERDE BALANS 2011 - 2018

(in duizenden USD) 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011
ACTIVA Herwerkt*

Vaste activa 3.606.210 2.530.337 2.673.523 2.665.694 2.558.505 1.728.993 2.065.448 2.159.442
Vlottende activa 521.141 280.636 373.388 375.052 537.855 191.768 297.431 291.874

TOTAAL ACTIVA 4.127.351 2.810.973 3.046.911 3.040.746 3.096.360 1.920.761 2.362.879 2.451.316

PASSIVA
Eigen vermogen 2.260.523 1.846.361 1.887.956 1.905.749 1.472.708 800.990 866.970 980.988
Langlopende schulden 1.579.706 805.872 969.860 955.490 1.328.257 874.979 1.186.139 1.221.349
Kortlopende schulden 287.122 158.740 189.095 179.507 295.395 244.792 309.770 248.979

TOTAAL PASSIVA 4.127.351 2.810.973 3.046.911 3.040.746 3.096.360 1.920.761 2.362.879 2.451.316
* De vergelijkende cijfers voor 2013 werden herwerkt voor de toepassing van IFRS 10 & 11.



DAGELIJKS VERHANDELDE VOLUMES 2018

EVOLUTIE AANDELENKOERS 2018 (in USD) 
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Beste Aandeelhouder,

Euronav heeft een drukke periode van 12 maanden achter de rug. In de eerste helft van 2018 ging 

onze aandacht in hoge mate naar het consolideren van de fusie met Gener8 Maritime die in december 

2017 werd aangekondigd. Deze anticyclische transactie vereiste een grote inspanning om niet enkel 

de nieuwe gecombineerde vloot te integreren (de vlootomvang nam met 40% toe), maar ook om in 

overleg met onze tegenpartijen aan de nodige financiële vereisten en regelgeving te voldoen. Het 

Euronav-team bleef ondertussen de vloot actief en dynamisch beheren en verkocht een reeks 

Suezmax- en LR1-schepen. In samenhang met de Gener8-fusie zagen we een verjonging van zowel 

onze Suezmax- als onze VLCC-vloot. Het verheugt ons dat het harde werk en de toewijding van de 

Euronav-werknemers vanuit de sector werd beloond met diverse onderscheidingen voor onder meer 

initiatieven op het gebied van financiering, best-in-class operationele prestaties en bescherming van 

het milieu. We mochten onder meer de prestigieuze 'Lloyds List awards for Tanker operator' en 'Deal 

of the Year' voor de fusie met Gener8 in ontvangst nemen.

Voor het grootste deel van 2018 stond Euronav oog in oog met de meest moeilijke vrachtmarkt 

in de tankersector in recente jaren. De combinatie van zelf-opgelegde productieverminderingen 

door OPEC en een overaanbod van grote tankers heeft enerzijds tot aan het laatste kwartaal geleid 

tot onophoudelijke druk op de vrachttarieven. Anderzijds had het moeilijke handelsklimaat een 

gunstig effect op de recyclage van verouderde tonnage. Maar liefst 40 VLCC-equivalenten verlieten 

de wereldwijde vloot - dit niveau is ongezien sinds 1985. Het herstelde evenwicht tussen het 

aanbod van en de vraag naar schepen had een positieve invloed op de maturiteit van de vloot, die 

nu weer aansluit bij langetermijngemiddelden. Wij geloven dat deze trend zal blijven bijdragen aan 

de recyclage-activiteiten. Het effect van een uitgebalanceerde vraag en aanbod van de vloot werd 

daarnaast zichtbaar in VLCC-tarieven die terugkeerden naar hun langetermijngemiddelden (40.000 

USD per dag).

Ondanks de uitdagingen in de vrachtmarkt hield Euronav de strategie aan om een sterke balans uit 

te bouwen, met aan het einde van het jaar 670 miljoen USD aan liquide middelen. De vaste inkomsten 

van langetermijnbevrachtingen en FSO-overeenkomsten onderbouwden het vaste dividend van 0,12 

USD per aandeel per jaar. Naar het einde van het jaar toe initieerde de Vennootschap een aantal 

inkopen van eigen aandelen, aangestuurd door een discrepantie tussen de aandelenprijs en de 

onderliggende waarde van de Vennootschap.

Prijzen van de activa zijn vaak toonaangevend in de tankersector. Op dat gebied zagen we een 

interessante evolutie: de prijzen voor nieuwbouw VLCC's en Suezmax-schepen stegen respectievelijk 

met 14% en 10%. Deze waardestijgingen ruggensteunden onze beslissing omtrent de anticyclische 

fusie met Gener8 Maritime.

In januari 2020 zal de nieuwe IMO-richtlijn inzake brandstof van kracht worden. Scheepsoperatoren 

zullen enkel nog brandstof mogen gebruiken met maximum 0,5% zwavelgehalte. Euronav omarmt vol 

overtuiging de IMO 2020-regelgeving: we willen de richtlijn goed, universeel en onverwijld toepassen.

Euronav legt zich ook verder toe op het bereiken en behouden van de hoogste standaarden 

op het gebied van corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Dat  wij voor de tweede keer op rij werden opgenomen in de Bloomberg International  

Gender-Equality Index (2018 en 2019) is een signaal dat onze verantwoordelijkheid doorheen de ganse 

Vennootschap leeft. De Raad van Bestuur en het Management verbinden zich er toe inspanningen op 

het vlak van gendergelijkheid op de wervloer verder te stimuleren.

In februari 2019 maakte Paddy Rodgers zijn intentie bekend om af te treden als CEO van Euronav. 

De Raad van Bestuur dankt Paddy voor zijn leiderschap over de Vennootschap tijdens de voorbije 

19 jaar.

Euronav heeft heel wat verwezenlijkt in 2018. Na de consolidatie van een anticyclische fusie met 

behoud van een lage schuldratio en een goede liquiditeitsreserve, staat Euronav in een sterke 

financiële positie. Samen met een sterk operationeel management team is de Vennootschap klaar 

om door de volgende fase van de ruwe tankercyclus te navigeren.

Hoogachtend,

Carl E. Steen

Voorzitter

Euronav staat 
in een sterke 
positie om door 
een nieuwe ruwe 
tankercyclus te 
navigeren.







Hoogtepunten

2.900
2.700 zeelieden van verschillende 
nationaliteiten werken aan boord van de 
Euronav-schepen. Hun nationaliteiten 
zijn weergegeven met een stip op 
onderstaande wereldkaart.
Euronav heeft daarnaast 200 werknemers 
(inclusief contractors en tijdelijke 
opdrachten) aan wal: in Londen, Nantes, 
Antwerpen, Singapore en Piraeus. 
Deze geografische spreiding geeft 
Euronav een unieke en diepgewortelde 
zeevaartcultuur, die generaties lang is 
opgebouwd.

Werknemers
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*  Proportionele EBITDA in duizendtallen (USD)
**  Inclusief 1 Suezmax aangehouden voor verkoop

74** schepen de grootste onafhankelijke 
genoteerde tankerrederij 
ter wereld

2 FSO 
2,8 miljoen vaten
GEMIDDELDE LEEFTIJD: 16 JAAR 

26** Suezmax 
1 miljoen vaten
GEMIDDELDE LEEFTIJD: 10 JAAR 

43 VLCC 
2 miljoen vaten
GEMIDDELDE LEEFTIJD: 5,8 JAAR 

2 V-Plus 
3 miljoen vaten
GEMIDDELDE LEEFTIJD: 16 JAAR 

1 LR1 
0,5 miljoen vaten
GEMIDDELDE LEEFTIJD: 14,7 JAAR 

LISTED 
NYSE

EURN
 LISTED 
EURONEXT

EURN

LISTED 
NYSE

EURN
 LISTED 
EURONEXT

EURN

261.329 Proportionele 
EBITDA*Op 31 december 2018
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HOOGTEPUNTEN 
2018

23 JANUARI 2018
Euronav werd als enige Belgische beursgenoteerde vennootschap binnen tien 
sectoren geselecteerd om deel uit te maken van de gloednieuwe 2018 Bloomberg 
International Gender-Equality Index. Deze referentie-index meet gendergelijkheid op 
basis van interne bedrijfsstatistieken, werknemersbeleid, externe ondersteuning en 
betrokkenheid, en een genderbewust productaanbod.

26 MAART 2018
De Suezmax Cap Quebec (2018 - 156.600 dwt) werd toegevoegd aan de Euronav-
vloot. Het schip was het eerste in een reeks van vier Ice Class Suezmax schepen die 
progressief vanaf hun oplevering in 2018 deel uitmaakten van een overeenkomst ten 
belope van zeven jaar met een toonaangevende wereldwijde raffinaderij. Bij oplevering 
van de Cap Quebec, betaalde de Vennootschap 44,5 miljoen USD (inclusief de laatste 
afbetalingstermijn). 

25 APRIL 2018
Euronav nam de Cap Pembroke (2018 - 156.600 dwt) in gebruik na betaling van de 
openstaande afbetalingstermijnen ten belope van 43,5 miljoen USD. Het was het 
tweede schip in de reeks van vier Ice Class Suezmax schepen die progressief vanaf hun 
oplevering in 2018 deel uitmaakten van een overeenkomst ten belope van zeven jaar 
met een toonaangevende wereldwijde raffinaderij.

8 JUNI 2018
Euronav NV verkocht de Suezmax Cap Jean (1998 - 146.643 dwt) voor 10,6 miljoen USD. 
De Vennootschap realiseerde een meerwaarde van om en bij 10,6 miljoen USD. De 
verkoop van de Cap Jean maakte deel uit van een verjongingsprogramma van de vloot.

27 JUNI 2018
Euronav Tankers NV kocht de V-Plus Seaways Laura Lynn (2003 - 441.561 dwt) van 
Oceania Tanker Corporation, een dochtervennootschap van International Seaways. De 
Seaways Laura Lynn werd aangekocht voor de prijs van 32,5 miljoen USD. Euronav gaf 
de V-Plus de nieuwe naam Oceania en registreerde het schip onder Belgische vlag. De 
Seaways Laura Lynn was, naast de TI Europe (2002 - 442.470), de enige V-plus in de 
globale tankervloot. De TI Europe maakte reeds deel uit van de vloot van Euronav, wat 
een belangrijk strategisch voordeel betekende voor de Vennootschap.

6 HOOGTEPUNTEN 2018



8 AUGUSTUS 2018
Euronav neemt de derde Suezmax Cap Port Arthur (2018 - 156.600 dwt) van Hyundai 
Heavy Industries in ontvangst, met vooruitzicht op het laatste schip in een reeks 
van vier tegen eind augustus. In het tweede kwartaal werd voor een totaal van 43,6 
miljoen USD aan afbetalingstermijnen voldaan in afwachting van de aanbouw van de 
twee resterende Suezmax-schepen bij Hyundai Heavy Industries, met een uitstaande 
balans van 86,6 miljoen USD aan het einde van het tweede kwartaal. Deze bestellingen 
maakten beide deel uit van een overeenkomst ten belope van zeven jaar met een 
toonaangevende wereldwijde raffinaderij.

22 AUGUSTUS 2018
Euronav verkocht de Suezmax Cap Romuald (1998 - 146.640 dwt) voor 10,6 miljoen 
USD. De Vennootschap realiseerde een meerwaarde op deze verkoop ten bedrage 
van 9 miljoen USD. De verkoop van de Cap Romuald kaderde binnen het beleid van de 
Vennootschap om haar vloot te verjongen.

29 AUGUSTUS 2018
Euronav nam de Cap Corpus Christi (2018 - 156.600 dwt) in ontvangst na betaling 
van de openstaande afbetalingstermijnen ten bedrage van 43,6 miljoen USD. Alle 
vier de Suezmax-schepen die in 2018 werden opgeleverd maakten deel uit van een 
charterovereenkomst ten belope van zeven jaar.

31 OKTOBER 2018
Euronav sloot een verkoopsovereenkomst betreffende de Suezmax Felicity (2009 
- 157.667 dwt) met een globale speler in de offshoresector. Op de verkoop werd een 
minderwaarde van ongeveer 3,0 miljoen USD gerealiseerd, die in het vierde kwartaal 
werd geboekt. De liquide middelen uit de transactie na schuldaflossing bedroegen 
34,7 milljoen USD. Het schip werd aan haar nieuwe eigenaren overgedragen en zou 
in 2019 worden omgebouwd tot een FPSO en aldus de wereldwijde vloot verlaten. 
De verkoop betrof het achtste schip dat met succes werd verkocht voor een offshore 
project. Het bevestigde nogmaals de reputatie van Euronav om operationele activa van 
hoogstaande kwaliteit te kunnen leveren aan de offshoresector.

29 NOVEMBER 2018
Euronav verkocht de LR1 Genmar Companion (2004 - 72.768 dwt). Op de verkoop werd 
een minderwaarde van ongeveer 0,2 miljoen USD gerealiseerd, die in het vierde 
kwartaal werd geboekt. De liquide middelen uit de transactie bedroeg 6,3 miljoen USD. 
LR1 Genmar Companion vervoegde de Euronav-vloot in juni 2018 als onderdeel van de 
fusie met Gener8 en werd steeds als een niet-kernactiva van de Vennootschap beschouwd.

11 DECEMBER 2018 
Euronav ontving de award voor ‘Deal of the Year 2018’ voor de fusie met Gener8 Maritime, 
Inc., tijdens de Lloyds List Global Awards in Londen.

7HOOGTEPUNTEN 2018



Op 16 mei 2018 kondigde Gener8 Maritime, Inc. (of 'Gener8') de bijzondere 
aandeelhoudersvergadering van 11 juni aan. Tijdens deze vergadering zou gestemd 
worden over de voorgestelde fusie met Euronav zoals voorzien in de fusie-overeenkomst 
van december 2017. Gener8 zou daarbij een volle dochteronderneming worden van 
Euronav. Op 12 juni kondigde Euronav aan dat het de fusie met Gener8 met succes had 
afgerond. Voor de fusie ontving Euronav de prijs voor ‘Deal of the Year 2018’ tijdens 
de Lloyds List Global Awards in Londen. De fusie met Gener8 was een uitdagende 
transactie op operationeel, financieel en juridisch vlak. Enkele sleuteldata:

•   21 december 2017: De Raden van Bestuur van Euronav en Gener8 kwamen tot een 
overeenkomst betreffende een aandelenruil voor het volledige uitgegeven en openstaande 
aandelenkapitaal van Gener8, waarbij Gener8 een volle dochteronderneming zou 
worden van Euronav.

•  16 mei 2018: Gener8 kondigde de bijzondere aandeelhoudersvergadering aan 
waarbij gestemd zou worden over de voorgestelde fusie met Euronav.

•  11 juni 2018: De aandeelhouders van Gener8 keurden de fusie tussen Euronav NV en 
Gener8 goed. Bij het voltooien van de fusie zou Gener8 een volle dochteronderneming 
worden van Euronav. 81% van Gener8’s aandeelhouders hebben gestemd; 98% daarvan 
keurde de fusie goed.

2018, het 
jaar waarin 
de fusie 
tussen 
Euronav NV 
en Gener8 
Maritime, 
Inc. zich 
voltrekt
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•  12 juni 2018: De fusie met Gener8 werd met succes afgerond. De 60,8 miljoen nieuwe 
aandelen die aan de Gener8 aandeelhouders werden uitgegeven als vergoeding 
voor de transactie, begonnen te verhandelen op de NYSE. Het markeerde een 
belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Euronav. Dankzij de transactie werd 
de markt van de ruwe olie tankers een sterke speler van aanzienlijke omvang 
rijker. Euronav kon vanaf nu meer dan ooit tegemoet komen aan de vereisten van 
klanten op het gebied van flexibiliteit en een voldoende grote vloot om aan hun 
transportbehoeften te voldoen.

•  14 juni 2018: Als onderdeel van de Gener8 transactie, verkocht Euronav zes VLCC’s 
aan International Seaways voor een totaalbedrag van 434 miljoen USD. 123 miljoen 
USD daarvan werd cash betaald, en 311 miljoen USD betrof een overname van de 
openstaande schulden op schepen. De zes schepen die werden verkocht zijn  de 
Gener8 Miltiades (2016 - 301.038 dwt), Gener8 Chiotis (2016 - 300.973 dwt), 
Gener8 Success (2016 - 300.932 dwt), Gener8 Andriotis (2016 - 301.014 dwt),  
Gener8 Strength (2015 - 300.960 dwt) en Gener8 Supreme (2016 - 300.933 dwt).
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Bijzonder verslag



CONSUMPTIE, PRODUCTIE EN IMPORT VAN RUWE OLIE UIT DE VS 1970-2018
(in miljoen bpd)
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Vanaf midden jaren '80 heeft het verbod op export van ruwe olie bijgedragen tot een 
statische structuur voor olieactiviteiten in de VS. De traag groeiende consumptie werd 
opgevangen door import naarmate de binnenlandse productie halveerde in de periode 
midden 1980 tot 2009.

 VS Olieconsumptie

 VS Olieproductie

 VS Olie-import

(Bron: EIA, Bloomberg) 

DRIJVENDE KRACHT ACHTER STRUCTURELE EXPANSIE EN 
EEN WERELDWIJDE MARKT VOOR GROTE TANKERS IN 
VERANDERING

De voorbije jaren is de term 'US crude exports' ('ruwe olie-export uit de VS') uitgegroeid tot 
een alomvattend deel van het olietankerlexicon. Dit bijzonder verslag zoomt in op de 
uitbreiding van de ruwe olieproductie in de Verenigde Staten sinds 2009, en de gevolgen 
ervan voor de wereldwijde oliemarkt en ruwe olietankers in het bijzonder.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Na de oliecrisis van oktober 1973, waarbij OPEC een embargo stelde op export naar de 
landen die Israël vermeend steunden tijdens de Yom Kippur Oorlog, verviervoudigde de 
prijs van ruwe olie tussen oktober 1973 en maart 1974. De Verenigde Staten reageerden 
op deze situatie met de 'Energy Policy and Conservation Act' van 1975. Deze wet 
maakte deel uit van een doorgedreven energiebeleid met onder meer de realisatie van 
een strategische petroleumreserve (‘Strategic Petroleum Reserve’) en een verbod op 
export van in de thuismarkt geproduceerde ruwe olie (met enkele uitzonderingen, met 
name Canada en Mexico).

RUWE OLIE 
UIT DE VS 
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(Bron: CSFB) 

OLIE-EXPORT UIT DE VS ZIT IN DE LIFT NA OPHEFFING VAN HET 
EXPORTVERBOD IN 2015 (in miljoen bpd)

(Bron: DoE, Bloomberg, WoodMac) 

…en dan in 2009: de schalierevolutie - de olie- en tankermarkt in de VS veranderde voorgoed
Een toename in het aanbod van schalieolie in de VS in de periode van 2009 tot 2014 
(van 5 vpd naar meer dan 9 vpd) bracht opnieuw dynamiek in de oliemarkt. Dankzij 
de schalieolie nam de politieke en economische druk op een opheffing van het 
exportverbod toe. Dit gebeurde uiteindelijk in december 2015.

Exportverbod wordt opgeheven na toenemende druk
Het opdrijven van de binnenlandse productie gaf aan raffinaderijen in de VS vernieuwde 
macht om te onderhandelen over het exportverbod. De toename van de productie oefende 
namelijk druk uit op de opheffing van de ban. De machtige olielobby in de VS argumenteerde 
dat investeringen in energieprojecten in de VS op de helling stonden door het gebrek aan 
toegang tot internationale markten. President Obama hief de ban op 18 december 2015 op 
als een van de maatregelen van een hervormingsplan voor de energiesector.

ALLES WORDT ANDERS: OLIE-EXPORT UIT DE VS NEEMT EEN HOGE VLUCHT
Nadat het verbod werd opgeheven, grepen bevrachters hun kans om aan de nieuwe 
vraag tegemoet te komen. Er ontstond een explosieve groei van de export: van 700.000 
vpd in 2016 tot 1,4 miljoen vpd (verdubbeling) in het daarop volgende jaar, en een 
verdere groei met 50% in 2018.
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De handelsroutes reikten tot alsmaar verdere bestemmingen, met in het bijzonder Azië 
(zie onderstaande grafiek). Vanuit het oogpunt van de tankermarkt is dit een belangrijke 
evolutie: door de langere afstanden om de olie tot bij de klant te brengen, verkleinde de 
beschikbare tankercapaciteit.

2015 2016 2017 2018
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VAN VS TOT OOST-AZIË - NIEUWE MARKTEN VOOR DE RUWE OLIE-EXPORT
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(Bron: Citigroup) 

(Bron: Clarksons) 

  Ultra licht

  Licht & Zoet

  Medium & Zoet

  Medium & Medium Zuur

 Medium & Zuur

 Zwaar & Zuur

BELANGRIJKE GEVOLGEN VOOR TANKERMARKTEN
TOENAME VAN DE TONMIJL: DE ROUTE VS-AZIË IS EEN OPTIMALE SITUATIE VOOR 
GROTE TANKERS
Het ontstaan van de handelsroute tussen de VS en Azië is zeer belangrijk voor de ruwe 
olietankermarkt. Bijgevoegde grafiek geeft het enorme effect op de tonmijl aan (dit is 
hoe ver de ruwe olie wordt getransporteerd): een typische handelsroute tussen de VS 
en Azië is dubbel zo lang dan de gemiddelde routes in het voorbije decennium. Een 
specifieke oorzaak in dit verhaal is het Panama Kanaal.

OLIEVATEN UIT DE VS WORDEN LICHTER EN LICHTER
De olieproductie in de VS wordt steeds 'lichter'. Simpel gezegd: de API-dichtheid (die 
meet hoe zwaar een ruwe olie is ten opzichte van water) van elk vat neemt toe, en dus 
wordt olie uit de VS lichter en zoeter met een lager zwavelgehalte per vat. Onderstaande 
grafiek geeft deze trend aan vanaf het jaar 2000 tot op heden. Met IMO 2020 in het 
vooruitzicht, met de toepassing van de nieuwe regelgeving inzake brandstoffen in de 
scheepvaart, zal de aandacht voor het zwavelgehalte per vat wellicht verder aanscherpen. 
Met een laag zwavelgehalte kan de schalieolie uit de VS, in theorie, na 2020 van kritisch 
belang worden voor het wereldwijde raffinaderijcomplex. Deze vaten zullen namelijk 
minder zuivering vereisen en de nodige flexibiliteit bieden in de wereld na IMO 2020. 
Een verdere toelichting wordt gegeven in het stuk omtrent de IMO-regelgeving.

VATEN RUWE OLIE IN DE VS WORDEN LICHTER

TOENAME VAN DE TONMIJL - DE ROUTE VS-AZIË IS EEN OPTIMALE 
SITUATIE VOOR GROTE TANKERS (zeemijl)
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(Bron: Clarksons) 

 Europa

 Amerika

 FSU

 Afrika

 Midden-Oosten

 Azië-Pacific

PANAMA KANAAL: NIET GESCHIKT VOOR VLCC’S
Hoewel de sluizen van het Panama Kanaal werden uitgebreid in 2016, is hun omvang 
vandaag nog steeds onvoldoende voor de doortocht van een VLCC of een volgeladen 
schip van het type Suezmax. Hierdoor kan er voor reizen naar Oost-Azië door de meest 
gebruikelijke tankers voor verre bestemmingen geen gebruik worden gemaakt van 
kortere binnenwegen, met name de VLCC (capaciteit van 2 miljoen vaten) of de Suezmax 
(capaciteit van 1 miljoen vaten). Door de hoge tolheffing op het Panama Kanaal is een 
reis doorheen het kanaal pas interessant voor een deels geladen Suezmax-schip (70%) 
wanneer de vrachtprijs minimum 45.000 USD per dag bedraagt.

PANAMA-SLUIZEN:
55 m

BOEG SUEZMAX:
45 m

PANAMA KANAAL

EURONAV SUEZMAX

Dieptegang Suezmax ± 17 m
(volledig geladen)

Diepte ‘New Panama’-
sluizen:  ± 15,2 m

EURONAV VLCC

BOEG: 45 m

BOEG: 55 m

EEN STIJGENDE VRAAG: RUWE OLIE TREKT NAAR HET OOSTEN
Het aanbod van ruwe olie uit de VS is sinds 2009 met 5 miljoen vaten toegenomen. De 
groei situeert zich in de regio Azië-Stille Zuidzee, waar met name de grote tankers een 
oplossing bieden. De bijgevoegde grafiek toont hoe de vraag naar ruwe olie sinds 2006 
wereldwijd slechts stapsgewijs is gegroeid, met uitzondering van de regio Azië-Stille 
Zuidzee. Daar is de vraag sterk gestegen, met meer dan 10 miljoen vaten per dag extra 
ten opzichte van amper 10 jaar geleden, onder invloed van een bevolkingstoename en 
investeringen in infrastructuur.
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BESTEMMING OOSTEN - TOENAME VAN DE VRAAG NAAR 
RUWE OLIE SINDS 2006
(miljoenen vaten per dag, wijziging in de vraag naar ruwe olie 2006-2018)
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(Bron: EIA) 

(Bron: EIA, Euronav)

 Afstand export

 Afstand import

 API-dichtheid VS raffinageproductie

  API-dichtheid VS geïmporteerde 
ruwe olie

De wiskundige som draait volledig rond schalieolie. De toename in de olieproductie 
(schalieolie in de VS) vindt plaats op 15.000 zeemijlen afstand van de plaats van 
consumptie (Oost-Azië). Voorheen was deze afstand ongeveer 5 à 6.000 zeemijlen, 
toen West-Afrika, het Midden-Oosten en het Noordzeegebied nog instonden voor de 
toelevering van de marginale vaten.
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De impact op de vaarafstanden is duidelijk af te lezen van de bijgevoegde grafiek. Sinds 
2017 overtreft de gemiddelde afstand voor de export van ruwe olie de afstanden die 
worden afgelegd voor import. Op basis van de toename in de productie van lichtere olie 
in de VS, nieuwe exportfaciliteiten vanaf 2019 en een blijvende groei van de vraag naar 
ruwe olie vanuit Oost-Azië, wordt er verwacht dat deze trend zich verder zal ontwikkelen.

VS RAFFINADERIJDIEET: WE WILLEN ENKEL HET ZWARE SPUL
De focus van de raffinaderijsector in de VS ligt met 50% van haar capaciteit op de 
Amerikaanse Golfkust. Gelet op het historisch investeringspatroon dat grotendeels 
werd gedreven door het verbod op export uit de VS tussen 1975 en 2015, hebben 
raffinaderijen in de VS zich vooral gericht op het ontvangen van vaten zware, zure olie. 
De volgende grafiek toont hoe de API-dichtheid (hoe hoger het getal, hoe zoeter/lichter 
de ruwe olie) van de raffinageproductie stabiel bleef, terwijl de geïmporteerde vaten 
zwaarder werden. Doordat met de revolutie van de schalieolie in de VS (steeds meer) 
lichtere, zoetere olie wordt geproduceerd, lenen deze bijkomende vaten uit de VS zich 
uitstekend voor export.
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EXPORT UIT DE VS OVERSCHRIJDT IMPORT: MEER VRAAG NAAR 
SCHEPEN (Gemiddelde afstand import/export in zeemijl)

IMPORT RUWE OLIE UIT DE VS WORDT ZWAARDER
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(Bron: EIA)

(Bron: Bloomberg)

 Spreiding WTI Brent

 Export ruwe olie uit de VS

BELANGRIJKSTE GROEIGEBIED VOOR SCHALIEOLIE UIT DE VS LIGT BIJ DE HAVEN
Permian is de naam van het gebied dat grosso modo instaat voor de 
schalieolieproductiegroei van de voorbije vier jaar. Meer dan 2 miljoen vpd zijn afkomstig 
van dit gebied dat grotendeels in Texas is gelegen... aansluitend bij de VS Golfkust en in 
een geschikte positie voor export.

2019 2015

Bakken

2019 2015

2019 2015

Haynesville

Eagle Ford

Permian

Niobrara

Utica

Marcellus

KAN IMO 2020-REGELGEVING EEN NIEUWE IMPULS GEVEN AAN DE GROEI?
Vanaf 1 januari 2020 zal de scheepvaartindustrie zich wereldwijd moeten toeleggen op het 
gebruik van brandstof met een lager zwavelgehalte of de zogenaamde ‘conforme’ brandstof 
met een zwavelgehalte van 0,5% per vat in plaats van de huidige limiet van 3,5%. Enkel in 
geval van gebruik van een filter (‘scrubber’) zal de huidige brandstof met 3,5% zwavelgehalte 
nog kunnen worden gebruikt. Slecht ongeveer 2.500 schepen, op een wereldwijd totaal van 
70.000 schepen, worden verwacht tegen 2020 te worden uitgerust met deze technologie. De 
wereldwijde ruwe oliemarkt zal bijgevolg steeds meer vaten selecteren op basis van hun 
zwavelgehalte. In theorie produceert de VS (steeds) lichtere ruwe schalieolie met een laag 
zwavelgehalte, waardoor deze olie gemakkelijker is voor een raffinaderij om te verwerken. 
Daarnaast maakt het lage zwavelgehalte deze vaten uitermate geschikt als kernonderdeel 
van de nieuwe conforme brandstof, waarvan een productie van 3 tot 4 miljoen vaten per 
dag nodig zal zijn om aan de exportvraag tegemoet te komen. Deze sluimerende boost voor 
schalieolie uit de VS kan zich over verscheidene jaren handhaven vermits verwacht wordt 
dat de marktverstoring als gevolg van IMO 2020 zal duren tot 2024/25.
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SCHALIEOLIE IN DE VS: BELANGRIJKSTE GROEIPOLEN LIGGEN NABIJ 
DE VS GOLFKUST – MET IN HET BIJZONDER PERMIAN

BRENGT IMO 2020 EEN NIEUWE BRON VOOR GROEI VAN RUWE OLIE-
EXPORT MET ZICH MEE?

De werelwijde 
ruwe oliemarkt 
zal steeds meer 
vaten selecteren 
op basis van hun 
zwavelgehalte.
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De bovenstaande grafiek stipt de sterke correlatie aan tussen de export van volumes 
ruwe olie uit de VS en het spreidingsniveau tussen Brent en WTI, waarbij de prijszetting 
van de meeste schalieolie uit de VS is gebaseerd op WTI. Lagere WTI prijzen moedigen 
buitenlandse kopers aan om voorraden uit de VS in te slaan. Volgens de gangbare 
opvatting volstaat een prijsverschil tussen beide indexen van 3 tot 4 USD per vat 
om de export aan te zwengelen. Dit prijsverschil is uiteraard nog kleiner indien de 
transportkosten zouden dalen. Verhoogde investeringen in de VS Golfkust met direct 
export van ruwe olie uit de VS door middel van een VLCC (i.e. geen ‘reverse’ lichten) zou 
een positief effect op de handel met zich mee kunnen brengen.

DE VLCC IS AAN ZET!
Naar analogie met een vliegtuigpassagier op een vlucht van de VS naar Oost-Azië die 
omwille van het gemak en de kost een rechtstreekse vlucht verkiest boven meerdere 
overstappen, halen rechtstreekse transporten van ruwe olie ook de bovenhand.

KOSTENVERGELIJKING VOOR HET TRANSPORTEREN VAN 2 MILJOEN 
VATEN VOLGENS TANKERCATEGORIE

Aframax Suezmax VLCC

Informatie over het schip
Capaciteit van het schip in vaten ruwe olie 800.000 1.000.000 2.000.000
Aantal handelingen voor het verschepen van 2 miljoen vaten ruwe olie 3 2 1
Hoeveelheid cargo uitgedrukt in metrische tonnen 100.000 135.000 285.000

Bruto reiskosten per handeling
Bunker onkosten aan 250 USD/M.T. 313.398 420.307 616.495
Uitkering aan de bevrachtingshaven 20.000 22.000 30.000
Kanaal doorreiskosten  -  -  -
Verzekeringspremies 34.000 50.000 60.000

Totaal bruto kosten 367.398  492.307  706.495 

Netto geschatte vracht per reis
Hoeveelheid cargo uitgedrukt in metrische tonnen 100.000 135.000 285.000
Tarief in USD per metrisch ton 18,11 18,11 18,11
Wereldschaal 85 55 45
Bruto vracht in USD 1.539.350 1.344.668 2.322.608
Bemiddelingsvergoeding van 2,50% 38.484 33.617 58.065

Totaal netto vracht (Bruto vracht – Totale bruto kosten – Commissies) 1.133.468  818.744  1.558.048 

Bruto reiskosten voor het verschepen van 2 miljoen vaten ruwe olie
Totaal bruto kosten per reis 367.398 492.307 706.495
Aantal handelingen voor het verschepen van 2 miljoen vaten ruwe olie 3 2 1

Totaal bruto kosten 1.102.194 984.641 706.495
Plus bemiddelingsvergoeding van 2,50% 27.555 24.615 17.662

Totaal bruto kosten voor het verschepen van 2 miljoen vaten ruwe olie 1.129.749 1.009.229 724.157
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 Ontmoetingspunt voor grote tankers

Zoals de tabel aangeeft, is het goedkoper om 1 VLCC-lading te transporteren dan 
meerdere ladingen per Suezmax of Aframax. Op basis van bovenstaande vergelijking 
is een besparing mogelijk van bijna 0,5 miljoen USD per 2 miljoen vaten. Deze 
schaaloefening heeft haar gevolgen voor de haven- en exportinfrastructuur in de VS. 
Getuige hiervan zijn de huidige opmars van nieuwe infrastructuur in de VS Golf en het 
strategische belang van de LOOP-faciliteiten. Lees verder meer over dit onderwerp.

EXPORT UIT DE VS VEREIST DOLLARS EN DE JUISTE CONTACTEN: NIET VOOR 
IEDEREEN WEGGELEGD
De markt van grote tankers is zeer gefragmenteerd inzake eigendomsstructuur. Er zijn 
wereldwijd meer dan 100 eigenaren voor de 750 operationele VLCC’s en ongeveer evenveel 
eigenaren voor de 500 Suezmax-tankers. De sector is niet enkel kapitaalintensief (een 
nieuwe VLCC heeft een prijskaartje van meer dan 93 miljoen USD) maar vereist bovendien 
een hoog bedrijfskapitaal, wat toeneemt naarmate de duur van de reis.

Deze bedragen zijn voor vele rederijen onbereikbaar, vooral voor de private operatoren 
met een beperkte toegang tot kapitaal. Een private reder zal een 30 dagen durende 
reis vanuit bijvoorbeeld de Arabische Golf (AG), met meestal ballastwater (leeg), een 
bedrijfskapitaal en een brandstofkost van circa 1 miljoen USD moeten bekostigen, in de 
hoop een lading te verzekeren bij aankomst aan bijvoorbeeld de VS Golfkust.

(Bron: Euronav)

Het verzekeren van een lading is soms een lang en onzeker process, steeds op kosten 
van de reder.

Daarnaast liggen de kosten voor doorlichtingsprocedures voor schepen in de Atlantische 
handel doorgaans hoger dan voor andere bestemmingen, waardoor vele ladingen niet in 
aanmerking komen. Tot slot wordt de ruwe olietankermarkt industriëler in haar aanpak. Met 
een klantenbestand van slechts 20 tot 30 klanten, worden er steeds hogere eisen gesteld 
aan schaaloplossingen om in transportbehoeften te voorzien. Deze oplossingen maken vaak 
deel uit van strategische relaties en partnerships. Dit verklaart ook waarom pooling aan 
belang wint (zie het bijzonder verslag van Euronav van 2016 - https://www.euronav.com/nl/
investeerders/nieuws/speciale-verslagen/slimmer-worden-door-te-poolen/).

WAT BETEKENT DIT NU VOOR EEN REDERIJ?
Tijdens de tweede helft van 2018 vonden er meer exporten uit de VS naar Europa 
plaats vermits het marginale vat te licht werd bevonden voor gebruik door Aziatische 
raffinaderijen. Vanaf heden zal niet elk vat naar het Oosten gaan. Er wordt een 
spreiding vooropgesteld van 75% Azië en 25% Europa, waardoor elke lading van 
1 miljoen vaten aan ruwe olie-export uit de VS 34 bijkomende VLCC’s zal vereisen.

PRIVATE TANKEROPERATOREN VINDEN MOEILIJK HUN WEG NAAR 
HANDEL IN HET ATLANTISCH GEBIED

Verplaatsing in ballast van Arabische Golf naar de 
VS Golfkust
Opex: 30 dagen x circa 9k USD per dag = 270k USD
Brandstof: 30 dagen x 60 ton per dag x 400 USD per 
ton = 720k USD
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(Bron: Euronav)

PRIVATE TANKEROPERATOREN VINDEN MOEILIJK HUN WEG NAAR 
HANDEL IN HET ATLANTISCH GEBIED.

VS Golfkust – Verre Oosten

Vooropgesteld:  
75% van de VS export

Vooropgesteld:  
25% van de VS export

1mvpd x 365 dagen = 365 miljoen vaten
365m vaten / 2m capaciteit per VLCC = 183 ladingen

183 ladingen / 4,5 reizen per jaar voor  
VLCC VS Golfkust – Verre Oosten

= 41 VLCCs

1mvpd x 365 dagen = 365 miljoen vaten
365m vaten / 2m capaciteit per VLCC = 183 ladingen

183 ladingen / 16 reizen per jaar voor  
VLCC VS Golfkust – Europa

= 12 VLCCs

VS Golfkust – Europa

(Bron: RBN Energy)

 Oiltanking

 Jupiter

 Trafigura

 Tallgrass

 Enterprise PP

 LOOP

STRATEGISCHE IMPLICATIES VAN DE VERENIGDE STATEN ALS NETTO ENERGIE-
EXPORTEUR
In het najaar van 2018 exporteerde de VS meer ruwe olie en gerelateerde producten 
(bron: Citi) dan de grootstaat importeerde, en in december 2018 bevestigde de VS haar 
positie in de wereldwijde Top 10 van ruwe olie-exporteurs (bron: JODI). Er vond een 
verschuiving plaats in de drijfveer van de VS, nu het vanaf einde 2019 wellicht van hogere 
in plaats van lagere prijzen voor ruwe olie zal kunnen genieten. De verandering is 
indrukwekkend: van 12 miljoen vpd netto shortpositie in olie en gerelateerde producten 
in 2008 naar 1,2 miljoen netto shortpositie in 2018 (bron: EIA). Deze verschuiving in de 
drijfveer van de VS zal ook buiten het scheepvaarttransport voelbaar zijn.

Houston
Beaumont

Seabrook
Texas City

Freeport

St. James

Port Fourchon

Corpus Cristi

Brownsville

INFRASTRUCTUUR VOOR RUWE OLIE AAN DE VS GOLFKUST –  
VANDAAG EN MORGEN
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Offshore 'pop-up' 
olieterminals 
kunnen een sterke 
groei-impuls 
betekenen voor 
de schalieolie in 
de VS.

(Bron: UBS)

(Bron: UBS, RBN Energy, Euronav)

 Theoretische ruwe olie-export

 Docking

 Import van ruwe olie en vuile producten

 Export van vuile producten

 Export van ruwe olie

 Overige capaciteit voor ruwe olie-export
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Seabrook
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St. James

Port Fourchon

Corpus Cristi

Brownsville

Bestaande pijpleiding
4,7M VPD

1,25M VPD

8,25M VPD

3,5M VPD

Bestaande pijpleiding
0,3M VPD

Bestaande pijpleiding
1,6M VPD

Geplande pijpleiding 
0,9M VPD

Geplande pijpleiding  
2,2M VPD

Geplande pijpleiding 
0,5M VPD

OPKOMST VAN NIEUWE INFRASTRUCTUUR AAN DE VS GOLFKUST
De VS Golfkust is de plaats bij uitstek voor een hoogst competitief investeringsprogramma 
nu concurrerende havens kempen voor een stuk van de uitbreiding van de export van 
ruwe olie uit de VS. Er ligt een bijzondere nadruk op de aanleg van pijpleidingen van de 
schalieolievelden naar de kust. Daarnaast wordt er actief geïnvesteerd in de uitbreiding 
van de havens (inclusief baggerwerkzaamheden met als doel toegang te verschaffen 
aan VLCC’s in bepaalde havens, zoals Corpus Christi), nieuwe opslagfaciliteiten en 
offshore terminals. Deze offshore ‘pop up’ olieterminals – aangeduid op de bijgevoegde 
kaart - bieden aan VLCC’s de mogelijkheid om te laden en te lossen zonder een 
haven binnen te varen en kunnen een sterke stimulans voor groei betekenen eens de 
ontwikkeling van pijpleidingen aan wal is afgerond (tweede helft van 2019).
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Met stijgende volumes aan ruwe olie-export, heeft de hoge onkost voor ‘reverse’ lichten 
deze wedloop in het bouwen van offshore havens voor volladen VLCC’s in de hand 
gewerkt. Terwijl de export van ruwe olie uit de VS zou kunnen verdubbelen en zelfs 
verdrievoudigen ten opzichte van het huidige exportniveau, is het weinig waarschijnlijk 
dat alle geplande offshore terminals ook daadwerkelijk zullen worden gebouwd.

HET POTENTIEEL VAN DE EXPORT - UBS VOORSPELT CAPACITEIT 
VAN 7 MILJOEN VÓÓR UITVOERING VAN DE UITBREIDINGSPLANNEN 
(CAPACITEIT IN MILJOEN VPD)

POTENTIEEL VAN DE EXPORT AAN DE VS GOLFKUST 
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CONCLUSIE
Export uit de Verenigde Staten is van cruciaal belang binnen de ruimere oliemarkten 
in de Verenigde Staten en had reeds een grote impact op de structuur van de 
olietankermarkt in de amper 40 maanden na dat het verbod op export van ruwe olie in 
december 2015 werd opgeheven.

Het historisch verbod op export, dat 40 jaar stand hield, heeft bijgedragen tot een 
oliemarktstructuur aan de Golfkust in de VS. Deze regio is nu het middelpunt van 
aanzienlijke kapitaalinvesteringen in havens, infrastructuur en offshore terminals, met 
als doel de export van ruwe olie uit de VS in de komende jaren op de kaart te zetten en 
uit te breiden. De investeringen ruggensteunen de uitbouw van de ruwe olie export uit 
de VS tot 5-7 miljoen vpd over de komende 2 tot 3 jaar.

Een geografisch voorval - namelijk het Panama Kanaal dat te smal en te ondiep is om 
schepen met de omvang van een volle VLCC te verwerken (het schip bij uitstek om lange 
afstanden naar het Verre Oosten te overbruggen), wordt vaak over het hoofd gezien in 
het groeitraject van de ruwe olie export uit de VS. Erop gelet dat de grootste vraag uit 
Oost-Azië komt, zullen exports uit de VS maximale afstanden moeten afleggen.

Naast de historische gebeurtenissen, hebben nog enkele andere factoren bijgedragen 
tot de ontwikkeling van de export van ruwe olie in de VS. Ten eerste worden de volumes 
schalieolie uit de VS steeds lichter terwijl de raffinaderijen in de VS om zwaardere vaten 
vragen. De lichtere vaten zijn bijgevolg beter geschikt voor export. Ten tweede wordt 
verwacht dat IMO 2020, op basis van het zwavelgehalte, de vraag naar zeer lichte, zoete 
olie uit de VS zal doen toenemen. Ten derde zullen de af te leggen tonmijlen toenemen 
naarmate de exportvolumes van de VS naar Azië toenemen. 

Besluit: De dynamiek van de schalierevolutie in de VS in combinatie met de mogelijkheid, 
sinds december 2015, om ruwe olie te exporteren uit de VS zorgt voor een grote verandering 
in de wijdere olie- en transportmarkten. Nochtans is het plaatje nog niet compleet. De 
huidige kapitaalinvesteringen ter verbetering van de export- en pijpleidinginfrastructuur 
leggen op middellange termijn de basis voor een groeipotentieel van de export uit de 
VS tot tussen 5 à 7 miljoen vaten per dag. Deze stelling wordt geruggensteund door een 
structurele vraag vanuit Azië, nieuwe IMO 2020-regelgeving en een economische nood 
aan VLCCs als voorkeurstransportmiddel voor de export van ruwe olie uit de VS.

Wat is 'reverse' lichten?
Het volladen van VLCC's via 'reverse' lichten is een tussentijds en duur alternatief 
voor direct laden van een diepwater terminal. Panamax en Aframax tankers die 
worden ingezet als shuttle voor het transporteren van ruwe olie van aan land 
gelegen havens naar offshore gelegen VLCC's worden doorgaans verhuurd voor 
een periode van drie dagen per transfer. Dat betekent dat een Aframax tanker, met 
een standaard capaciteit van 500-600 duizend vaten ruwe olie, vier shuttle-diensten 
moet vervullen om één VLCC maximaal te laden. Het vullen van een supertanker 
volgens dit principe zou leiden tot een doorlooptijd van minstens 12 dagen, volgens 
het meest efficiënte scenario, en maar liefst 600.000 USD chartering kosten.

Laten we deze kosten en logistieke rompslomp even vergelijken met een diepwater 
terminal die VLCC's kan verwerken. Verscheidene terminals ontwerpen laadarmen 
die 2 miljoen vaten kunnen verwerken in een periode van 24 uren, waardoor de 
efficiëntie aanzienlijk verbetert. Nu de exportvolumes uit de VS voldoende hoog 
zijn om dagelijks bijna één VLCC, met een capaciteit van 2 miljoen vaten, te vullen, 
bestaat er een belangrijke drijfveer om nieuwe offshore terminals te ontwikkelen 
langs de kusten van Texas en Louisiana die supertankers ten volle kunnen 
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(Bron: UBS, RBN Energy, Euronav)

 ‘Reverse’ gelicht
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Het belang van LOOP
LOOP is de enige terminal aan de Golfkust die momenteel volladen VLCC's 
kan verwerken. De terminal is gelegen in 110 voet diep water op 18 mijl van 
Port Fourchon, LA. Hij werd in gebruik genomen in 1979 en werd origineel 
ontworpen om enkel import te ontvangen. Begin 2018 werden de nodige 
aanpassingen gedaan opdat olie ook in VLCC's geladen kan worden voor export 
naar het buitenland. LOOP blijft de enige haven aan de Golfkust waar een VLCC 
kan geladen worden tot aan haar maximum capaciteit van 2 miljoen vaten, als 
voorkeurstransportmiddel voor de export naar Azië. LOOP schat in dat het in 
2019 gemiddeld één VLCC per maand zal laden en uitsturen.

LOOP’s offshore faciliteit bestaat uit een zeehaventerminal en drie Single-Point 
Mooring systemen (SPMs) die zich elk op ongeveer anderhalve mijl van de 
terminal bevinden. VLCC's laden en lossen aan deze SPM's. De zeehaventerminal 
is verbonden met LOOP's Clovelly opslag- en distributiehub Galliano, LA, via de 
1,7-miljoen vpd/d LOOP-pijpleiding met een diameter van 48 inch. De pijpleiding 
werd zodanig aangepast dat ruwe olie van de zeehaventerminal naar Clovelly 
kan stromen, en omgekeerd.

RUWE OLIE EXPORT AAN DE GOLFKUST, VS IN 2018
(Volume in miljoen vaten ruwe olie) 1-16 NOVEMBER 2018

bevoorraden. Daarnaast worden er inspanningen geleverd om ook performante 
onshore terminals uit te bouwen op Harbor Island en in Ingleside, TX. De beide 
plaasten liggen dicht bij de ingang van het Corpus Christi Ship Channel.

De geëxporteerde vaten worden alsmaar vaker vervoerd naar Azië, als primaire 
markt voor de olie uit de VS, terwijl de meest kostenefficiënte manier om grote 
volumes olie te transporteren van de Golfkust naar China, Zuid-Korea, Japan, India 
en andere kopers in deze regionen, door middel van een VLCC is. Naar schatting 
werd bijna de helft van de geëxporteerde ruwe olie, met vertrek uit bestaande 
aan land gelegen havens langs de Golfkust in de eerste 10,5 maanden van 2018, 
overgebracht via ‘reverse’ lichten (zie grafiek).
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Visie en 
Missie

Visie
• De wereldwijde ruwe olietankermarkt op een verantwoorde manier leiden.
•  Elke kans grijpen om in de sector verandering teweeg te brengen in dit tijdperk van 

ongeëvenaarde hervormingen.
•  Duurzaamheidsinitiatieven ondersteunen en stimuleren en zo de impact van de 

sector op het milieu tot een minimum beperken.

Missie
VOOR ONZE MAATSCHAPPIJ
Een essentiële energiebron op een economische, sociale en milieubewuste manier 
leveren, vandaag en in de toekomst.

VOOR ONZE KLANTEN
Werken op een manier die bijdraagt aan het succes van hun bedrijfsdoelstellingen met 
een dienstverlening die flexibel, hoogkwalitatief en betrouwbaar is.

VOOR ONZE AANDEELHOUDERS EN KAPITAALVERSTREKKERS
Aanzienlijke, duurzame waarde creëren door op strategische wijze financiële 
beslissingen en investeringsbeslissingen te plannen en tegelijkertijd onze rol als 
kapitaalbeheerder op een efficiënte, consistente en transparante manier te vervullen.

VOOR ONZE WERKNEMERS
Getalenteerde, hardwerkende mensen aantrekken, inspireren en helpen zichzelf te 
ontwikkelen en zo bij te dragen tot de doelstellingen van het bedrijf en de bedrijfsvisie 
in een uitdagende en belonende omgeving.
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Bedrijfs-
profiel

Euronav is een marktleider in het transport en de opslag van ruwe olie en olieproducten. 
Euronav is wereldwijd de grootste onafhankelijke genoteerde tankerrederij en bezit 
en beheert op 18 maart 2019 een vloot van 72 schepen. De Vennootschap werd in 
België opgericht met maatschappelijke zetel in Antwerpen. Wereldwijd telt Euronav 
200 werknemers aan wal, met kantoren verspreid over Europa en Azië. Op de schepen 
werken om en bij 2.700 mensen. Het aandeel van Euronav noteert op Euronext Brussels 
en op de NYSE onder het symbool EURN.

De veilige en betrouwbare uitbating van onze vloot is nog nooit zo belangrijk geweest 
als vandaag en is prioriteit nummer één voor de Vennootschap. Euronav streeft ernaar 
een efficiënte organisatie te zijn die haar klanten de hoogste kwaliteit en best mogelijke 
service aanbiedt.

Euronav heeft een langetermijnstrategie gebaseerd op cyclusgebonden rendement door 
het aanpassen van haar schuldgraad en liquiditeitspositie in overeenstemming met de 
inkomstenbronnen die vast (langetermijn-FSO-inkomsten en/of tijdsbevrachtingsportfolio) 
of variabel (poolinkomsten en inkomsten van de spotmarkt).

Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Euronav. Op lange termijn draagt het bij tot 
de gezondheid en het succes van onze mensen, onze activiteiten, en onze werkomgeving. 
Het betekent een engagement op het vlak van veiligheid en milieu, evenals een innovatieve 
benadering van het gebruik van technologie en informatie.

Met officieren die opgeleid zijn aan de meest reputeerde zeevaartscholen ter wereld, 
aan boord van moderne schepen, mikt Euronav op het topsegment van de markt. De 
vaardigheden van haar rechtstreeks tewerkgestelde officieren op zee en kapiteins 
en ingenieurs aan wal creëren een concurrentievoordeel op gebied van onderhoud, 
operationele activiteiten en de realisatie van offshoreprojecten.

Euronav is van 
een familiebedrijf 
met 17 schepen 
uitgegroeid tot 
de grootste ruwe 
olietankerrederij 
ter wereld, met 
maar liefst 72 
schepen en een 
notering op de 
beurzen van 
Euronext en NYSE.

27VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR



Marktoverzicht
VRAAG NAAR OLIE, PRODUCTIE EN BRANDSTOFKOSTEN
Na enkele opeenvolgende jaren van lage vrachttarieven en een worstelende tankermarkt, 
had de meerderheid van de sectorspelers in 2018 een heropleving van de markt verwacht. 
Marktherstel kwam er in de helft van het jaar, iets later dan algemeen verwacht werd aan 
het begin van het jaar. Het marktherstel kwam naar het einde van het derde kwartaal 
concreet op gang, waardoor veel tankerrederijen zich gedurende een groot deel van het 
jaar in een krappe cashflow positie bevonden.

2018 startte met een belangrijk overaanbod van tonnage. Aan de basis lag het uitdagende 
leveringsprogramma van het voorbije jaar in de segmenten van VLCC en Suexmax, in 
combinatie met beperkingen in het olieaanbod naar aanleiding van een verlengde 
OPEC-productievermindering. Met name tijdens de wintermaanden ervaarde de 
bevrachtingsmarkt verhoogde druk.

Ondanks dat de olieprijs opwaarts ging voor het grootste deel van 2018, behield de 
vraag naar olie een stevige positie en kende zij een stijging van jaarlijks 1,3% of 1,27 
mvpd dankzij een sterke groei van de wereldeconomie. De belangrijkste bijdragen 
aan de wereldwijde groei van de vraag naar olie in 2018 werden geleverd door China, 
Indië en de VS. China kende een stijging van de vraag naar ruwe olie van particuliere 
'theepot-raffinaderijen' nadat deze nieuwe destillatie-eenheden voor ruwe olie 
opstartten, en overtrof de VS als de grootste importeur van ruwe olie. Ook in Indië 
herleefde de economie. Een stijging in de inkomensniveaus leidde tot een toegenomen 
bouwactiviteit en groei in de verkoop van auto's, vrachtwagens en scooters. Deze 
factoren samen gaven een boost aan de vraag naar olie. In de VS tekende men een 
stijging in de vraag naar olie op dankzij de toegenomen interesse en capaciteit van de 
petrochemie. Een lang winterseizoen heeft bovendien geleid tot een verhoogde vraag 
naar stookolie. Wereldwijd begon de vraag naar olie tekenen van zwakte te tonen naar 
het einde van het jaar toe, parallel met een vertraging in de economie die veroorzaakt 
werd door een sluimerend handelsconflict tussen de VS en China en een zwakker dan 
verwacht resultaat binnen de Eurozone.

De olieprijs kende een piek in oktober met handelstarieven voor Brent boven 86 USD per 
vat. Er werd een krapte waargenomen op de markt aan de zijde van het olieaanbod. Aan 
de basis lagen de OPEC die nog beperkt produceerden, een door politieke spanningen 
gedreven beperking van het aanbod in Venezuela en de start van een sanctioneringsbeleid 
van de VS voor Iran met als doel de Iraanse export geheel aan banden te leggen. In 

(Bron: IEA) 
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(Bron: IEA) 

Begin 2018 werd 
gekenmerkt 
door een groot 
overaanbod 
aan tonnage in 
combinatie met 
een beperkt olie-
aanbod.

combinatie met een sterke vraag naar olie, hebben deze factoren samen geleid tot 
het hoogste olieprijsniveau sinds 2014. Daaropvolgend stortten de olieprijzen in en 
Brent eindigde het jaar rond 50 USD per vat. Een aantal factoren hebben deze prijsval 
veroorzaakt: zo heeft Saoudi-Arabië haar olieproductie in oktober opgedreven om 
tegemoet te komen aan de verminderde Iraanse export na aangekondigde sancties 
tegen het land. De VS heeft echter onverwacht beslist vrijstellingen te geven waardoor 
Iran haar buitenlandse toelevering aan bepaalde klanten kon hervatten en de totale 
productie een kleinere terugval kende dan verwacht. Tegelijkertijd nam de productie in 
de VS toe dankzij een verbeterde infrastructuur in de Golfregio, waardoor vaten uit deze 
regio gemakkelijker toegang kregen tot de handelsmarkt. Er was uiteindelijk te veel olie 
in omloop op het moment waarop de vraag naar olie daalde, waardoor de prijs instortte.

WERELDWIJDE OLIEPRODUCTIE (in miljoen vaten per dag)

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

29VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR



In december 2018 gingen de OPEC een alliantie aan met enkele bondgenoten, waaronder 
Rusland, betreffende een nieuwe beperking in olieproductie waarbij vanaf 1 januari 2019 
1,2 miljoen vpd van de markt werden gehaald. Het quotum was gebaseerd op het relatief 
hoge productieniveau in oktober 2018 en zou initieel gelden voor een periode van 6 maanden.

Terwijl het stijgend aanbod van olie uitmondde in een daling van de olieprijs, lag het 
stijgende aanbod eveneens aan de basis van het uiteindelijke herstel van de markt 
van de ruwe oliescheepvaart. De terugkeer van de OPEC-vaten, de stijgende export 
uit de VS, en een ongeëvenaard niveau van Chinese import vormden het toneel van 
een sterk stijgend aantal beschikbare ruwe olietankers, waarbij een groot aantal van 
de ter beschikking gekomen tankers werd ingezet op verre bestemmingen. Met name 
de export van vaten uit de VS was een belangrijke ondersteunende factor in de vraag 
naar ruwe olietankers op een moment dat de vraag naar export vooral kwam uit het 
Verre Oosten. Er was een bezorgheid dat het handelsconflict tussen de VS en China de 
mogelijkheid van de VS om kopers te vinden voor haar export zou beïnvloeden, maar 
deze vaten werden omgeleid naar andere markten, met eenzelfde aantal tonmijlen, 
zoals Zuid-Korea, Japan, Taiwan en Singapore. Recentelijk werd ook de directe export 
door de VS naar China hervat. Gelet op de verdere ontwikkeling van infrastructuur, 
wordt in 2019 een verdere uitbreiding van de export uit de VS verwacht.

Terwijl het niveau van de vraag naar tankers slechts in het vierde kwartaal van 2018 
van belang werd, had het aanbod van tankers al eerder in het jaar een betekenisvolle 
impact. Zoals reeds eerder vermeld, startte het jaar met een overaanbod van tonnage 
en de instroom van nieuwe schepen op de markt in de eerste maanden van het jaar 
(meerbepaald binnen het Suezmax-segment was er sprake van een omvangrijk 
leveringsschema voor schepen in aanbouw). In totaal werden er doorheen het jaar 31 
suezmaxes afgeleverd, waarvan 15 tijdens het eerste kwartaal. Daarnaast verschenen 
er, met een evenwichtige spreiding doorheen het jaar, 39 nieuwe VLCC's op de markt. 
Om en bij 30% van de schepen die initieel gepland waren voor aanlevering aan het begin 
van het jaar, werden uitgesteld naar een latere datum. Hierdoor werd de absorptie van de 
schepen in aanbouw beheersbaarder dan in de voorbije twee jaren.

Ook op het vlak van vlootonttrekking zagen we grote veranderingen in 2018. Zowel in het 
segment van de VLCC als in het segment van de Suezmax werd recyclage een sterk en 
welkom begrip: in totaal werden 33 VLCC's en 20 Suezmaxes voor recyclagedoeleinden uit 
de vaart gehaald. Daarnaast verlieten twee VLCC's de vloot met als doel omgebouwd te 

EVOLUTIE VAN DE WERELDWIJDE VLCC-VRACHTEN  
(vrachten per maand)
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worden tot een FPSO. Daarmee kwam de balans op een netto groei te staan van 6 VLCC's 
(0,8% groei) en 11 Suezmaxes (2,1% groei). De hoge recyclageactiviteit die de vlootgroei 
doorheen het jaar enigszins onder controle hield, bood mogelijkheden aan de markt om de 
vlootuitbreiding van de voorgaande twee jaren te absorberen. De tankermarkt sloot het jaar 
relatief evenwichtig af op het vlak van aanbod van en vraag naar schepen.

Het sterke onttrekkingsprogramma voor schepen in 2018 werd geruggensteund door een 
aantal factoren. De waarde van gerecycleerde schepen die steeg tot boven 18 miljoen USD 
voor een VLCC en tot 10 miljoen USD voor een Suezmax, de druk van negatieve kasstromen 
op oudere tonnage in een bevrachtingsmarkt die het grootste deel van het jaar voor grote 
uitdagingen staat, en de lage adoptie en toenemende druk van de nieuw regelgeving, 
hebben de recyclageactiviteit aangemoedigd gedurende de eerste drie kwartalen van het 
jaar. Deze recyclageactiviteit nam weer af in het vierde kwartaal toen rederijen van een 
positieve trend genoten op het vlak van bevrachtingstarieven.

In 2018 speelden ook de sancties tegen Iran een rol bij het creëren van evenwicht in tonnage. 
Terwijl vrijstellingen ruimte lieten voor een beperkte hoeveelheid export van ruwe olie en 
condensaat vanuit Iran, hadden deze sancties ook invloed op de Iraanse vloot: vermits de 
Iraanse vloot slechts beperkte toegang had tot handel met internationale klanten, vormde 
zij geen rechtstreekse concurrentie op de algemene markt. Tot slot werden een aantal 
schepen in de nationale vloot aangewend als binnenlandse opslageenheid voor olie, zonder 
onmiddellijke afnemers.
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EVOLUTIE VAN DE TARIEVEN VOLGENS DE BALTIC DIRTY 
TANKER INDEX (BDTI)

TANKERMARKT
De gemiddelde tijdbevrachtingstarieven (of TCE) behaald door de VLCC-vloot van de 
Vennootschap uitgebaat binnen de Tankers International (TI) pool, bedroegen 23.005 USD 
per dag voor 2018 (2017: 28.119 USD per dag).

De gemiddelde tijdbevrachtingstarieven van de VLCC-vloot van Euronav onder 
langetermijnbevrachtingstarieven, bedroegen 33.338 USD per dag voor 2018 (2017: 
39.629 USD per dag).

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven behaald door de Suezmax-vloot, rechtstreeks 
verhandeld door Euronav op de spotmarkt, bedroegen om en bij 15.783 USD per dag 
voor 2018 (2017: 18.085 USD per dag).

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven van de Suezmax-vloot van Euronav onder 
langetermijnbevrachtingscontracten was 30.481 USD per dag voor 2018 (2017: 22.131 
per dag).
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EVOLUTIE VAN DE TARIEVEN VOLGENS DE BALTIC DIRTY 
TANKER INDEX (BDTI)

Groei van de vloot
Aan het begin van 2018 bestond de wereldwijde VLCC-vloot uit 720 schepen en de 
Suezmax-vloot uit 514 schepen. In vergelijking met de twee voorgaande jaren zag de 
markt een kleinere instroom van nieuwbouwschepen. Gedurende 2018 traden 39 VLCC's 
en 31 Suezmax-schepen toe tot de handelsvloot, 33 VLCC's en 20 Suezmax-schepen 
verlieten de vloot. Dat resulteerde in een vlootgroei van respectievelijk 0,8% en 2,1%, of 
het laagste niveau van vlootgroei sinds lange tijd.

In 2019 wordt opnieuw een aanzienlijke instroom van nieuwbouwschepen verwacht, 
met name in het VLCC-segment waar zich een trend van vlootvernieuwing aftekent, 
met daarnaast speculatieve bestellingen van schepen afkomstig van opkomende 
investeringsmaatschappijen. Vooral aan het begin van 2018 zagen we een gevuld 
orderboek, maar die activiteit vertraagde naar het midden en het einde van het jaar toe. 

(Bron: TI VLCC Database)
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In 2018 telde de markt in totaal 33 bestellingen voor nieuwe VLCC's en 10 orders voor 
nieuwe Suezmax-schepen.

Onder druk van regelgeving inzake het beheer van ballastwater en zwaveluitstoot 
stellen rederijen zich voortdurend de vraag of oudere schepen nog economisch kunnen 
worden ingezet. Deze vraag is een stimulans voor eigenaren van grote tonnage-schepen 
om hun oudere schepen aan de vloot te onttrekken in plaats van ze aan bijzondere en 
meer frequente nazichten te onderwerpen.
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FSO en FPSO markt1

Tegen het einde van 2018 waren er 395 drijvende productieplatformen in dienst of 
wereldwijd beschikbaar, waaronder 174 FPSO's en 98 FSO's. Dit is exclusief 26 FPSO's 
die niet in gebruik waren maar wel beschikbaar voor hergebruik. Ook zijn er twee 
FPSO's buiten gebruik wegens uitgebreide herstellingswerken.

Momenteel zijn er in totaal 49 productieplatformen, zes FSO's en vier MOPU's 
werkelijk besteld, wat overeenstemt met het aantal aan het begin van het jaar. Het is 
onwaarschijnlijk dat de nieuwe bestellingen stand zullen houden met de 22 geplande 
leveringen in 2019. Er wordt dan ook een daling verwacht tot ongeveer 40 schepen 
tegen het jaareinde.

Momenteel bevinden 226 projecten, die mogelijks een drijvend productie- of opslagplatform 
vereisen, zich in de aanbestedings-, ontwerp- of planningsfase. Van die projecten zijn er 
64 in de aanbestedings- of ontwerpfase en 120 in de planningsfase. Voor de projecten in 
de planningsfase worden de voornaamste contracten wellicht gepland tussen 2021 en 
2023. Momenteel wordt evenwel nog bekeken of de projecten wel rendabel zijn, vooral 
dan wanneer ze zich in diepe wateren of in extreme omgevingsomstandigheden bevinden. 
De overige 42 projecten bevinden zich in de beoordelingsfase.

Zuidoost-Azië zou de meest actieve regio voor toekomstige projecten zijn, met een 
totaal van 43 mogelijke projecten voor drijfplatformen. Afrika is de tweede meest 
actieve regio met 42 projecten. Brazilië behoudt haar derde plaats met 33 projecten. 
De overige regio's met minder potentiële projecten zijn: Golf van Mexico (22), Noord-
Europa (21), Zuidwest-Azië / het Midden-Oosten (18), Australië (16), Zuid-Amerika en 
de Middellandse Zee (9 elk), Canada en China (5 elk).

Meer dan 50% van de bedrijven die drijvende platformen produceren en bestaande 
eenheden converteren tot drijvende platformen bevinden zich in Azië. Keppel en 
Samsung blijven de meest actieve scheepswerven met elk minstens zes projecten 
in ontwikkeling.

1  Markt van de drijvende opslagplatformen en 
drijvende productie- en opslagplatformen.

De Top 3 actieve 
regio’s voor 
nieuwe FSO/
FPSO projecten 
is Zuidoost-Azië, 
Afrika en Brazilië.
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(Bron: Energy Maritime Associates Pte Ltd)

PROJECTEN BETREFFENDE DRIJVENDE PRODUCTIEPLATFORMEN OF 
OPSLAGSYSTEMEN IN DE PLANNINGSFASE OF STUDIEFASE

De Euronav-vloot
Op datum van 18 maart 2019 bestond de vloot uitgebaat door Euronav uit 72 schepen: 
twee V-Plus-schepen, twee FSO-schepen (beide in 50/50 joint venture), 43 VLCC's en 
25 Suezmax-schepen.

Bij het opstellen van dit verslag (18 maart 2019) was het tonnageprofiel van Euronav 
als volgt verdeeld:

VLCC's en V-Plus in eigendom 14.012.406,00 dwt
VLCC's via bevrachtingsovereenkomsten 1.229.136,00 dwt
Suezmax-schepen in eigendom 3.920.217,00 dwt
FSO's in eigendom (50%) 864.046,00 dwt
Totaal tonnage in eigendom en onder beheer 20.025.805,00 dwt

De schepen van Euronav hebben een totaal laadvermogen van ongeveer 20 miljoen dwt. 
Op 18 maart 2019 bedroeg de gewogen gemiddelde leeftijd van de actieve Euronav-
tankervloot ongeveer 8,6 jaar.

De VLCC-vloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat op de spotmarkt binnen de 
Tankers International Pool (the 'TI Pool'). De TI pool beheert een van de grootste en 
uitsluitend dubbelwandige VLCC-vloten ter wereld en bestaat op 18 maart 2019 uit 65 
schepen waarvan 42 beheerd door Euronav. Op 18 maart 2019 bedroeg de gemiddelde 
leeftijd van de VLCC-vloot van Euronav 5,8 jaar.

Een deel van de Suezmax-vloot van Euronav wordt onder langetermijnbevrachtings-
overeenkomsten verhuurd. Op 18 maart 2019 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de 
Suezmax-vloot ongeveer 10,4 jaar.

Euronav baat haar schepen voornamelijk zelf uit waardow or haar vloot zich in het 
topsegment van de markt voor tankerproducten en -diensten bevindt. De voordelen van intern 
scheepsmanagement situeren zich op het vlak van onderhoud, verhoogde klantenservice 
en risicobeheer. Meer dan ooit willen bevrachters immers alleen handelen met rederijen die 
superieure kwaliteit leveren en dat zowel voor langetermijnbevrachtingsovereenkomsten 
als voor individuele opdrachten op de spotmarkt.
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De meeste schepen die de vloot vervoegden naar aanleiding van de fusie met Gener8 
blijven onder beheer van derden. Euronav werkt uitsluitend samen met hoogst 
kwalitatieve Derde Partijen en heeft een ‘manage-the-managers’ programma 
uitgewerkt om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken.

Overzicht van het jaar 2018*

HET EERSTE KWARTAAL
In het eerste kwartaal van 2018, realiseerde de Vennootschap een nettoverlies van 
(39,1) miljoen USD of (0,25) USD per aandeel (eerste kwartaal 2017: 34,3 miljoen 
USD of 0,22 per aandeel). De proportionele EBITDA (een niet door IFRS gedefinieerde 
maatstaf) over dezelfde periode bedroeg 30,7 miljoen (eerste kwartaal 2017: 
106,1  miljoen USD). De gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrachtingstarieven of 
TCE (Time Charter Equivalent) behaald door de vloot van de Vennootschap uitgebaat 
binnen de TI Pool, bedroegen ongeveer 18.725 USD per dag (eerste kwartaal 2017: 
40.528 per dag). De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven van de VLCC-vloot van 
Euronav onder langetermijnsbevrachting-contracten, inclusief winstdeelname indien 
van toepassing, bedroegen 34.000 USD per dag (eerste kwartaal 2017: 41.147 USD per 
dag). De gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks verhandeld 
door Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer 14.000 USD per dag (eerste 
kwartaal 2017: 24.000 USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav 
onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief winstdeelname indien van 
toepassing, bedroeg 23.850 per dag (eerste kwartaal 2017: 23.880 USD per dag).

Doorgaans waren in 2018 tijdsbevrachtingsovereenkomsten van meer dan 12 maanden 
schaars in het Suezmax- en VLCC-segment. Bevrachters en traders zijn meer geïnteresseerd 
in tijdbevrachtingovereenkomsten van een kortere periode en vaak indexgerelateerd.

Januari
Euronav
Op 23 januari 2018 werd Euronav als enige Belgische beursgenoteerde vennootschap 
binnen tien sectoren geselecteerd om deel uit te maken van de gloednieuwe 2018 Bloomberg 
International Gender-Equality Index. Deze referentie-index meet gendergelijkheid op 
basis van interne bedrijfsstatistieken, werknemersbeleid, externe ondersteuning en 
betrokkenheid, en een genderbewust productaanbod. Euronav is de eerste vennootschap 
met hoofdzetel in België alsook de eerste transport- of scheepvaartfirma in de index. 

Op de markt
De DHT Lotus (VLCC, 2011) werd verhuurd aan Stasco voor een periode van 1 jaar voor 
17.500 USD per dag plus winstdeelname.

De Pacific M. (VLCC, 2019) werd verhuurd aan BP voor een periode van 1+1+1 jaar voor 
33.000 USD per dag (opties aan 34.000 USD per dag). Het schip zal worden uitgerust 
met scrubbers.

De DHT Edelweiss (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Northern Petroleum voor een 
periode van 1 jaar voor 17.800 USD per dag plus winstdeelname.

De New Pearl (VLCC, 2011) werd verhuurd aan ExxonMobil voor een periode van  
6 maanden voor 28.000 USD per dag.

De Nordic Castor (Suezmax, 2004) werd verhuurd aan Cepsa voor een periode van  
1 jaar voor 17.000 USD per dag.

De Eagle San Jose (Suezmax, 2018) werd verhuurd aan Repsol voor een periode van  
4 + 1 jaar voor 19.650 USD per dag plus winstdeelname.

De Sea Amber (Suezmax, 2016) werd verhuurd aan Equinor voor een periode van 1 jaar 
voor 19.000 USD per dag.

*  De financiële informatie in deze sectie is 
gebaseerd op de IFRS geconsolideerde 
cijfers.
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Februari
Euronav
Op 1 februari 2018 ontving de Vennootschap een transparantieverklaring van Châteauban 
SA, een holdingmaatschappij van de CLdN-Cobelfret groep wiens hoofdactiviteiten 
bestaan uit bulktransport, ro-ro-transport en havenbedrijven. Ingevolge de verwerving 
van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 31 januari 2018, bezit Châteauban 
SA nu 10% van de stemrechten van de Vennootschap.

Op de markt
2 Daewoo nieuwbouwschepen (VLCC, 2019) werden verhuurd aan GS Caltex voor een 
periode van 5 jaar voor 32.500 USD per dag.

De KHK Empress (VLCC, 2019) en KHK Majesty (VLCC, 2019) werden verhuurd aan BP 
voor een periode van 3 jaar voor 33.000 USD per dag. Deze schepen zullen worden 
uitgerust met scrubbers.

De SKS Sinni (Suezmax, 2003) werd verhuurd aan Trafigura voor een periode van 6 + 
6 maanden voor 14.000 USD per dag + 16.300 USD per dag.

Maart
Euronav 
Op 26 maart 2018 werd de Cap Quebec (2018 – 156.600 dwt) toegevoegd aan de Euronav-
vloot. Het schip was het eerste in een reeks van vier Ice Class Suezmax-schepen die 
progressief vanaf hun oplevering in 2018 deel uitmaakte van een overeenkomst ten 
belope van zeven jaar met een toonaangevende wereldwijde raffinaderij.
 
Bij oplevering van de Cap Quebec, betaalde de Vennootschap 44,5 miljoen USD (inclusief 
de laatste afbetalingstermijn). Daarnaast werd voor in totaal 12,4 miljoen USD aan 
afbetalingstermijnen voldaan voor de aanbouw van de drie overige Suezmax-schepen 
bij Hyundai Heavy Industries, met oplevering tussen maart en september.

Op de markt
De Almi Atlas (VLCC, 2018) en Almi Titan (VLCC, 2018) werden verhuurd aan Koch voor 
een periode van 1 + 1 jaar voor 22.000 USD per dag. Deze schepen zouden reeds met 
scrubbers zijn uitgerust.

De Australis (VLCC, 2003) werd verhuurd aan Petroineos voor een periode van 2 +1 jaar 
voor 20.000 USD per dag.

De The C. Challenger (VLCC, 2013) werd verhuurd aan Koch voor een periode van 1 + 1 jaar 
voor 20.000 USD per dag (optie voor 22.000 USD per dag).

De C. Progress (VLCC, 2012) werd verhuurd aan Unipec voor een periode van 1 + 1 jaar 
voor 20.000 USD per dag (optie voor 22.000 USD per dag).

De Energy Triumph (Suezmax, 2018) werd verhuurd aan Vitol voor een periode van 1 jaar 
voor 16.800 USD per dag plus winstdeelname.

HET TWEEDE KWARTAAL
In het eerste semester van 2018, realiseerde de Vennootschap een nettoverlies van 
(51,6) miljoen USD of (0,31) USD per aandeel (tweede kwartaal 2017: 10,1 miljoen 
USD of 0,06 per aandeel). De proportionele EBITDA (een niet door IFRS gedefinieerde 
maatstaf) over dezelfde periode bedroeg 98,8 miljoen USD (eerste semester 2017: 
151,8 miljoen USD). De gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrachtingstarieven of 
TCE (Time Charter Equivalent) behaald door de vloot van de Vennootschap uitgebaat 
binnen de TI Pool, bedroegen ongeveer 16.751 USD per dag (tweede kwartaal 2017: 
28.351 per dag). De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven van de VLCC-vloot van 
Euronav onder langetermijnsbevrachtingscontracten, inclusief winstdeelname indien 
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van toepassing, bedroegen 34.976 USD per dag (tweede kwartaal 2017: 41.480  USD 
per dag). De gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks verhandeld 
door Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer 12.883 USD per dag (tweede 
kwartaal 2017: 17.341 per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav onder 
langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief winstdeelname indien van toepassing, 
bedroeg 20.882 per dag (tweede kwartaal 2017: 21.651 per dag).

April
Euronav 
Op 25 april 2018 nam Euronav de Cap Pembroke (2018 - 156.600 dwt) in gebruik na 
betaling van de openstaande afbetalingstermijnen ten belope van 43,5 miljoen. Het was 
het tweede schip in de reeks van vier Ice Class Suezmax schepen die progressief vanaf 
hun oplevering in 2018 deel uitmaakten van een overeenkomst ten belope van zeven 
jaar met een toonaangevende wereldwijde raffinaderij.

Op 25 april 2018 ontving de Vennootschap een transparantieverklaring van Wellington 
Management Group LLP. Ingevolge de verwerving van stemrechtverlenende effecten of 
stemrechten op 24 april 2018, bezit Wellington Management Group LLP nu 5,05% van 
de stemrechten van de Vennootschap.

Op de markt
De FPMC C Melody (VLCC, 2011) en FPMC C Noble (VLCC, 2012) werden verhuurd aan 
Frontline voor een periode van 2 jaar voor 22.000 USD per dag.

De Bunga Kasturi Enam (VLCC, 2008) werd verhuurd aan Reliance voor een periode van 
1 jaar voor 20.000 USD per dag.

De Densa Whale (Suezmax, 2012) en Densa Orca (Suezmax, 2012) werd verhuurd aan 
Vitol voor een periode van 1 jaar voor 13.500 USD per dag.

De Almi Voyager (Suezmax, 2014) werd verhuurd aan Stena voor een periode van 1 jaar 
voor 15.000 USD per dag plus winstdeelname.

Mei
Euronav
Op 9 mei 2018 keurde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zowel de 
jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2017, als een brutodividend 
van 0,12 USD per aandeel, goed.

Op de markt
De Erbil (VLCC, 2016) en de Baghdad (VLCC, 2016) werden verhuurd aan AISSOT voor 
een periode van 5 jaar voor 23.500 USD per dag.

Karbala (VLCC, 2010) werd verhuurd aan AISSOT voor een periode van 5 jaar voor 
20.500 USD per dag.

Almi Galaxy (Suezmax, 2012) werd verhuurd aan Stena voor een periode van 1 jaar voor 
15.000 USD per dag plus winstdeelname.

Juni
Euronav
Op 8 juni verkocht Euronav de Suezmax Cap Jean (1998 – 146.643 dwt) voor de prijs van 
10,6 miljoen USD. De verkoop maakte deel uit van een verjongingsprogramma van de vloot.

Op 11 juni 2018 keurden de aandeelhouders van Gener8 de fusie tussen Euronav NV en 
Gener8 goed. Bij het voltooien van de fusie zou Gener8 een volle dochteronderneming 
worden van Euronav. 81% van Gener8’s aandeelhouders hebben gestemd; 98% daarvan 
keurde de fusie goed.
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Op 12 juni 2018 werd de fusie met Gener8 met succes afgerond. 

60.815.764 miljoen nieuwe aandelen die aan de Gener8 aandeelhouders werden uitgegeven 
als vergoeding voor de transactie, noteerden op de NYSE. Het markeerde een belangrijke 
mijlpaal in de ontwikkeling van Euronav. Dankzij de transactie werd de markt van de ruwe 
olie tankers een sterke speler van aanzienlijke omvang rijker. 

Op 14 juni 2018 ontving Euronav een transparantiekennisgeving van passieve 
drempelonderschrijding van 5% van Victrix NV, ingevolge de kapitaalverhoging van 
12 juni 2018.

Op 14 juni 2018 ontving Euronav een transparantiekennisgeving van passieve 
drempelonderschrijding van 10% van Châteauban SA, ingevolge de kapitaalverhoging 
van 12 juni 2018.

Op 14 juni 2018 verkocht Euronav zes moderne VLCC’s van Chinese makelij aan 
International Seaways voor een totaalbedrag van 434 miljoen USD. 123 miljoen 
USD daarvan werd cash betaald, en 311 miljoen USD betreft een overname van de 
openstaande schulden op schepen. De verkoop was een belangrijk onderdeel van 
de Gener8 Maritime transactie en bood Euronav de mogelijkheid om de financiële 
hefboom van de Vennootschap rond het streefniveau van 50% te houden en om haar 
toekomstige financiële liquiditeit te behouden. De zes schepen die werden verkocht zijn 
de Gener8 Miltiades (2016 – 301.038 dwt), Gener8 Chiotis (2016 – 300.973 dwt), Gener8 
Success (2016 - 300.932 dwt), Gener8 Andriotis (2016 - 301.014 dwt), Gener8 Strength 
(2015 - 300.960 dwt) en Gener8 Supreme (2016 - 300.933 dwt).

Op 15 juni 2018 ontving Euronav een transparantiekennisgeving van passieve 
drempelonderschrijding van 5% van M&G Investment Management Limited, ingevolge 
de kapitaalverhoging van 12 juni 2018.

Op 15 juni 2018 ontving Euronav een transparantiekennisgeving van passieve 
drempelonderschrijding van 5% van Wellington Management Group LLP, ingevolge de 
kapitaalverhoging van 12 juni 2018.

Op 18 juni 2018 ontving Euronav een transparantiekennisgeving van passieve 
drempelonderschrijding van 10% van Saverco NV, ingevolge de kapitaalverhoging van 
12 juni 2018.

Op 27 juni 2018 kocht Euronav Tankers NV de V-Plus Seaways Laura Lynn (2003 – 441.561 
dwt) van Oceania Tanker Corporation, een dochtervennootschap van International Seaways. 
De Seaways Laura Lynn werd aangekocht voor de prijs van 32,5 miljoen USD. Euronav 
gaf de V-Plus de nieuwe naam Oceania en registreerde het schip onder Belgische vlag. 
De Seaways Laura Lynn was, naast de TI Europe (2002 - 442.470), de enige V-plus in de 
globale tankervloot. De TI Europe maakte reeds deel uit van de vloot van Euronav, wat een 
belangrijk strategisch voordeel betekende voor de Vennootschap.

Op de markt
2 x ACOL nieuwbouwschepen (VLCC, 2020) werden verhuurd aan ExxonMobil voor een 
periode van 3 jaar voor 35.000 USD per dag. Deze schepen zullen worden uitgerust met 
scrubbers.

De Chios (Suezmax, 2016) werd verhuurd aan Equinor voor een periode van 3 jaar voor 
21.700 USD per dag. 

De Aegean Dream (Suezmax, 2016) werd verhuurd aan Equinor voor een periode van 
2 jaar aan 20.500 USD per dag.
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HET DERDE KWARTAAL
In het derde kwartaal van 2018, realiseerde de Vennootschap een nettoverlies van (58,7) 
miljoen USD of (0,27) USD per aandeel (derde kwartaal 2017: netto verlies van (28,1) 
miljoen USD of (0,18) USD per aandeel. De porportionele EBITDA (een niet door IFRS 
gedefinieerde maatstaf over dezelfde periode bedroeg 50,9 miljoen USD (derde kwartaal 
2017: 46,2 miljoen USD). De gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrachtingstarieven 
of TCE (Time Charter Equivalent) behaald door de vloot van de Vennootschap 
uitgebaat binnen de TI Pool, bedroegen ongeveer 17.773 USD per dag (derde kwartaal 
2017: 18.875 per dag). De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven van de VLCC-vloot 
van Euronav onder langetermijnsbevrachtingscontracten, inclusief winstdeelname 
indien van toepassing, bedroegen 31.374 USD per dag (derde kwartaal 2017: 39.875 
USD per dag). De gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks 
verhandeld door Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer 14.919 USD per dag 
(derde kwartaal 2017: 15.670 USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van 
Euronav onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief winstdeelname 
indien van toepassing, bedroeg 29.624 USD per dag (derde kwartaal 2017: 21.210 
USD per dag).

In het derde kwartaal van 2018 begon Euronav aan de succesvolle integratie van de 
Gener8-vloot in de Euronav-vloot door het overhevelen van 3 Gener8-schepen naar 
Euronav NV. Op 6 september 2018 vervoegde de Suezmax Gener8 Harriet G als eerste 
de Euronav-vloot. Het schip kreeg de nieuwe naam Statia en werd onder Belgische 
vlag geregistreerd (voorheen Liberiaanse vlag). De VLCC Gener8 Hera kreeg op 10 
september 2018 de naam Drenec en werd onder de vlag van de Marshall Islands 
geregistreerd.

Op 28 september 2018 kreeg de VLCC Gener8 Hector de nieuwe naam Heron. Deze 
laatste behield de Liberiaanse vlag. 

Juli
Op de markt
De Tonegawa (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Koch voor een periode van 3 jaar voor 
30.000 USD per dag. 

De Lita (VLCC, 2018) werd verhuurd aan ExxonMobil voor een periode van 7 jaar voor 
31.000 USD per dag.

In juli werden er geen langetermijnbevrachtingsovereenkomsten voor Suezmax-
schepen gesloten.

Augustus
Euronav
Op 8 augustus 2018 nam Euronav de derde Suezmax Cap Port Arthur (2018 – 156.600 
dwt) van Hyundai Heavy Industries in ontvangst, met vooruitzicht op het laatste schip 
in een reeks van vier tegen eind augustus. In het tweede kwartaal werd voor een 
totaal van 43,6 miljoen USD aan afbetalingstermijnen voldaan in afwachting van de 
aanbouw van de twee resterende Suezmax schepen bij Hyundai Heavy Industries.

Op 22 augustus 2018 verkocht Euronav de Suezmax Cap Romuald (1998 – 146.640 dwt) 
voor 10,6 miljoen USD. De verkoop van de Cap Romuald kaderde binnen het beleid van 
de Vennootschap om haar vloot te verjongen.

Op 29 augustus nam Euronav de Cap Corpus Christi (2018 – 156.600 dwt) in ontvangst 
na betaling van de openstaande afbetalingstermijnen ten bedrage van 43,6 miljoen USD. 

Op de markt
De Ascona (VLCC, 2019) werd verhuurd aan BP voor een periode van 3 jaar aan 34.000 
USD per dag. Het schip zal worden uitgerust met scrubbers. 
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De New Energy (VLCC, 2016) werd verhuurd aan BP voor een periode van 1 jaar voor 
20.000 USD per day.

De Papalemos (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Vitol voor een periode van 1 jaar voor 
24.000 USD per dag.

De Wasit (VLCC, 2017) en Nasiryah (VLCC, 2017) werden verhuurd door AISSOT voor een 
periode van 1 jaar voor 29.000 USD per dag.

De Istanbul (Suezmax, 2015) werd verhuurd aan Stena voor een periode van 1 jaar voor 
16.000 USD per dag.

De 17 Februari (Suezmax, 2008) werd verhuurd aan Dragun voor een periode van 6+6+6 
maanden voor 14.750 USD per dag + 15.250 USD per dag + 16.250 USD per dag.

September
Op de markt
De New Champion (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Koch voor een periode van 3 jaar 
voor 29.750 USD per dag.

De Chryssi (VLCC, 2000) werd verhuurd aan IOC voor een periode van 1 jaar voor 18.900 
USD per dag.

Milos (Suezmax, 2016) werd verhuurd aan Vitol voor een periode van 6 maanden voor 
15.850 USD per dag plus winstdeelname, met een optie voor een periode van 1 jaar voor 
19.000 USD per dag plus winstdeelname.

HET VIERDE KWARTAAL
In het vierde kwartaal van 2018, realiseerde de Vennootschap een winst van 0,1 miljoen 
USD of 0,00 USD per aandeel (vierde kwartaal 2017: 19,4 miljoen USD of 0,12 USD 
per aandeel. De porportionele EBITDA (een niet door IFRS gedefinieerde maatstaf 
over dezelfde periode bedroeg 108,5 miljoen USD (vierde kwartaal 2017: 95,7 miljoen 
USD). Voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2018 werd een nettoverlies 
gerealiseerd van (110) miljoen USD of (0,57) USD per aandeel (2017: 1,4 miljoen USD of 
0,01 USD per aandeel). De gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrachtingstarieven 
of TCE (Time Charter Equivalent) behaald door de vloot van de Vennootschap uitgebaat 
binnen de TI Pool, bedroegen ongeveer 34.959 USD per dag (vierde kwartaal 2017: 
25.889 USD per dag). De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven van de VLCC-vloot 
van Euronav onder langetermijnsbevrachtingscontracten, inclusief winstdeelname 
indien van toepassing, bedroegen 31.797 USD per dag (vierde kwartaal 2017: 35.399 
USD per dag). De gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks 
verhandeld door Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer 20.553 USD per dag 
(vierde kwartaal 2017: 15.891 USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav 
onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief winstdeelname indien van 
toepassing, bedroeg 40.256 USD per dag (vierde kwartaal 2017: 21.417 USD per dag).

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven voor het volledige jaar bedragen:

In USD 2018 2017

VLCC spot 23.005 per dag 28.119 per dag

VLCC onder langetermijn-
bevrachtingsovereenkomsten

33.338 per dag 39.629 per dag

Suezmax-spot 15.783 per dag 18.085 per dag

Suezmax onder langetermijn-
bevrachtingsovereenkomsten

30.481 per dag 22.131 per dag
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In het vierde kwartaal van 2018 werd de integratie van de voormalige Gener8-vloot in 
de Euronav-vloot afgerond. De Euronav-vloot breidde ingevolge van deze transactie uit 
met 18 Gener8-schepen:

Originele 
naam

Nieuwe 
naam

Originele  
vlag*

Nieuwe  
vlag

Transitie- 
datum 

Gener8 
Perseus

Andaman Liberiaans Liberiaans
3 Oktober  

2018

Gener8  
Athena

Dia MI Liberiaans
5 Oktober  

2018

Gener8 
Hercules

Dalma MI Liberiaans
8 Oktober  

2018

Gener8 
Nautilus

Alboran Liberiaans Liberiaans
15 Oktober 

2018

Gener8  
Ethos

Amundsen Liberiaans Liberiaans
18 Oktober 

2018

Gener8  
Apollo

Donoussa MI Liberiaans
26 Oktober 

2018

Gener8 
Macedon

Arafura Liberiaans Belgisch
7 November 

2018

Gener8 
Neptune

Dominica MI Liberiaans
12 November 

2018

Gener8 
Nestor

Hatteras Liberiaans Liberiaans
23 November 

2018

Gener8  
Atlas

Daishan MI Liberiaans
27 November 

2018

Gener8 
Oceanus

Aegean Liberiaans Belgisch
26 November 

2018

Gener8 
Constantine

Aral Liberiaans Belgisch
7 December 

2018

Gener8  
Ares

Desirade MI Liberiaans
31 December 

2018

VLCC

* MI = Marshall Islands
** Naamswijziging en hervlagging vervolledigd 
op 20 februari 2019
*** Naamswijziging en hervlagging voorzien in 
tweede kwartaal van 2019

De Euronav-vloot 
breidde uit met 
18 voormalige 
Gener8-schepen.
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Oktober
Euronav
Euronav betaalde een interim dividend van 0,06 USD per aandeel over de eerste 
jaarhelft van 2018. Het dividend werd betaald vanaf 8 oktober 2018.

Op 31 oktober 2018 sloot Euronav een verkoopsovereenkomst betreffende de Suezmax 
Felicity (2009 – 157.667 dwt) met een globale speler in de offshoresector. Op de verkoop 
werd een minderwaarde van ongeveer 3,0 miljoen USD gerealiseerd, die in het vierde 
kwartaal werd geboekt. De liquide middelen uit de transactie na schuldaflossing 
bedroegen 34,7 milljoen USD. Het schip werd aan haar nieuwe eigenaren overgedragen 
en zou in 2019 worden omgebouwd tot een FPSO en aldus in 2019 de wereldwijde vloot 
verlaten. De verkoop betrof het achtste schip dat met succes werd verkocht voor een 
offshore project. Het bevestigde nogmaals de reputatie van Euronav om operationele 
activa van hoogstaande kwaliteit te kunnen leveren aan de offshoresector.

Op de markt
De Maria P. Lemos (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Mercuria voor een periode van 
1 jaar voor 31.500 USD per dag. 

De Bunga Kasturi Dua (VLCC, 2005) werd verhuurd aan Koch voor een periode van 
6+6 maanden voor 27.000 USD per dag.

De Nordic Cygnus (Suezmax, 2018) werd verhuurd aan Vitol voor een periode van 3 jaar 
voor 21.000 USD per dag.
November
Euronav
Op 29 november 2018 sloot Euronav een verkoopsovereenkomst betreffende de LR1 
Genmar Companion (2004 – 72.768 dwt). Op de verkoop werd een minderwaarde 
van ongeveer 0,2 miljoen USD gerealiseerd, die in het vierde kwartaal van 2018 
werd geboekt. De liquide middelen uit de transactie na schuldaflossing bedroegen 
6,3  miljoen USD. De LR1 Genmar Companion werd aan haar nieuwe eigenaren 
geleverd op 29 november 2018. The LR1 Genmar Companion vervoegde de Euronav-
vloot in juni 2018 als onderdeel van de fusie met Gener8 en werd steeds als een 
 niet-kernactiva van de Vennootschap beschouwd.

Op de markt
De Xin Mao Yang (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Trafigura voor een periode van 1 jaar 
voor 30.000 USD per dag. 

Originele 
naam

Nieuwe 
naam

Originele  
vlag*

Nieuwe  
vlag

Transitie- 
datum 

Gener8  
St. Nikolas

Sapphira MI Belgisch
8 Oktober 

2018

Gener8  
Kara G

Selena Liberiaans Belgisch
16 Oktober 

2018

Gener8  
George T

Sienna** MI Belgisch**
5 December 

2018

Gener8 
Maniate

Sofia MI Grieks
10 December 

2018

Gener8 
Spartiate

Stella*** MI Grieks***
16 December 

2018

SUEZMAX
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De Brighoil Gem (VLCC, 2013) en Brighoil Galaxy (VLCC, 2012) werd verhuurd aan Shell 
voor een periode van 1 jaar aan een tarief gekoppeld aan een index.

De Shamrock (Suezmax, 2011) werd verhuurd aan Trafigura voor een periode van 
9 maanden voor 19.000 USD per dag.

December
Euronav
Op 11 december 2018 ontving Euronav de award voor ‘Deal of the Year 2018’ voor de 
fusie met Gener8 Maritime, Inc., tijdens de Lloyds List Global Awards in Londen.

Op de markt
De Eco Leader (VLCC, 2016) werd verhuurd aan Hyundai Glovis voor een periode van 
1 jaar voor 38.000 USD per dag.

De Loire (Suezmax, 2016) en Namsen (Suezmax, 2016) werd verhuurd aan BP voor een 
periode van 3 jaar voor 27.000 USD per dag.

Gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2018

Als onderdeel van haar strategie inzake aanwending van kapitaal, behoudt Euronav 
de mogelijkheid om eigen aandelen in te kopen in geval de Raad van Bestuur en 
het Management van oordeel zijn dat er een belangrijk waardeverschil is tussen de 
prijs van het aandeel en de werkelijke vermogenswaarde van de Vennootschap. Dit 
rendement komt dan bovenop het vaste jaarlijkse dividend van 0,12 USD per aandeel. 
De Vennootschap startte met het inkopen van eigen aandelen op 19 december 2018. De 
mogelijkheid blijft bestaan dat Euronav eigen aandelen opportunistisch zou inkopen. De 
mate waarin Euronav in voorkomend geval eigen aandelen zou inkopen, en de timing 
daarvan, zal afhangen van verschillende factoren waaronder marktomstandigheden, 
wettelijke bepalingen en andere overwegingen in het belang van de Vennootschap.

Op 2 januari 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap 545.486 eigen aandelen 
had ingekocht op Euronext Brussels voor een totaalbedrag van 3.471.506,67 EUR. 
Ingevolge deze transacties hield de Vennootschap op dat moment 1.237.901 eigen 
aandelen aan (0,56% van het totale aantal uitstaande aandelen).

Op 9 januari leverde Euronav de Suezmax Felicity (2009 – 157.667 dwt) aan een globale 
speler in de offshoresector (drijfplatformen), volgens de verkoopsovereenkomst van 
31 oktober 2018. Op de verkoop werd een minderwaarde gerealiseerd van ongeveer 
3,0 miljoen USD, die in het vierde kwartaal werd geboekt. De liquide middelen uit 
de transactie na schuldaflossing bedroegen 34,7 miljoen USD. Het schip zou in 2019 
worden omgebouwd tot een FPSO en aldus de wereldwijde vloot verlaten.

Op 10 januari kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 2 januari 2019 en 
9 januari 2019, 430.000 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 2.842.804 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen 
van 2 januari 2019. Ingevolge deze transacties hield de Vennootschap op dat moment 
1.667.901 eigen aandelen aan (0,76% van het totale aantal uitstaande aandelen).

Op 10 januari 2019 kocht Euronav de VLCC Nautic (2008 – 307.284 dwt) van Euronav 
Tankers NV volgens de aankoopovereenkomst van 2 januari 2019, voor een totaalbedrag 
van 33,4 miljoen USD. De aankoop volgt na het lichten van de aankoopoptie vermeld in 
de tijdbevrachtingsovereenkomst van 30 maart 2015. Het schip kreeg de nieuwe naam 
Nautica en wordt momenteel verhandeld op de sportmarkt.

Op 17 januari 2019 werd Euronav opnieuw geselecteerd om deel uit te maken 
van de Bloomberg International Gender-Equality Index. De referentieindex meet 
gendergelijkheid op basis van interne bedrijfsstatistieken, werknemersbeleid, 
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ondersteuning en betrokkenheid bij de externe gemeenschap en een genderbewust 
productaanbod. 

Op 21 januari 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 10 januari 2019 
en 18 januari 2019, 444.143 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 2.990.483,32 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen 
van 2 januari 2019 en 10 januari 2019. Ingevolge deze transacties hield Euronav op dat 
moment 2.112.044 eigen aandelen aan (0,96% van het totale aantal uitstaande aandelen).

Op 4 februari 2019 maakte CEO Paddy Rodgers zijn beslissing bekend om in de loop 
van 2019 af te treden als CEO van Euronav. Euronav startte een aanwervingsproces op 
voor een nieuwe CEO. Paddy blijft in zijn functie als CEO tot aan de benoeming van zijn 
opvolger zodat een vlotte en efficiënte overdracht verzekerd is.

Op 7 februari 2019 kocht Euronav de VLCC Sara (2011 – 323.183 dwt) van Euronav Tankers 
NV volgens de aankoopovereenkomst van 22 januari 2019, voor een totaalbedrag van USD 
57,4 miljoen USD. Het schip wordt momenteel verhandeld op de spotmarkt.

Op 11 februari 2019 sloot Euronav een verkoopsovereenkomst met betrekking tot de 
LR1 Genmar Compatriot (2004 – 72.768 dwt) ten bedrage van 6,75 miljoen USD. Een 
meerwaarde van ongeveer 0,4 miljoen USD zal worden gerealiseerd en geboekt in het 
tweede kwartaal van 2019. De LR1 Genmar Compatriot vervoegde de Euronav-vloot in 
juni 2018 als onderdeel van de fusie met Gener8. Het schip werd steeds als een niet-
kernactiva beschouwd. Het schip zal aan haar nieuwe eigenaren worden overgedragen 
in de loop van april 2019, waarna de Euronav-vloot, in eigendom en in beheer, zal 
bestaan uit 72 schepen.

Op 13 februari 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 4 februari 
2019 en 12 februari 2019, 532.829 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels 
voor een totaalbedrag van 3.648.561,70 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen 
eigen aandelen van 2 januari 2019, 10 januari 2019 en 21 januari 2019. Ingevolge deze 
transacties hield Euronav op dat moment 2.644.873 eigen aandelen aan (1,20% van het 
totale aantal uitstaande aandelen).

Op 22 februari 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 13 februari 2019 
en 21 februari 2019, 139.299 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 973.631,50 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen 
van 2 januari 2019, 10 januari 2019, 21 januari 2019 en 13 februari 2019. Ingevolge deze 
transacties hield Euronav op dat moment 2.784.172 eigen aandelen aan (1,27% van het 
totale aantal uitstaande aandelen).

In februari 2019 heeft Euronav beslist een nevenvestiging op te zetten in Genève, 
Zwitserland. Volgens de strategie van de Vennootschap om het milieu te beschermen 
en zich voor te bereiden op de IMO 2020-regelgeving, heeft deze vestiging als doel 
de activiteiten te leiden inzake conforme brandstof, met inbegrip van de aankoop van 
conforme brandstof op de groothandelsmarkt. Op die manier verzekert de Vennootschap 
zich van een gedegen opvolging van de markt en kan ze op gepaste tijden conforme 
brandstof aankopen. Een schip uit de Euronav-vloot zal worden aangewend als drijvend 
opslagplatform.

Op 6 maart 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 25 februari 2019 en 
28 februari 2019, 360.000 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 2.500.641 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen 
van 2 januari 2019, 10 januari 2019, 21 januari 2019, 13 februari 2019 en 22 februari 2019. 
Ingevolge deze transacties hield Euronav op dat moment 3.144.172 eigen aandelen aan 
(1,43% van het totale aantal uitstaande aandelen).
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Op 18 maart 2019 kondigde Euronav aan dat de Vennootschap, tussen 7 maart 2019 en 
11 maart 2019, 226.372 eigen aandelen had ingekocht op Euronext Brussels voor een 
totaalbedrag van 1.569.993,62 EUR. Deze transacties volgen op de inkopen eigen aandelen 
van 2 januari 2019, 10 januari 2019, 21 januari 2019, 13 februari 2019, 22 februari 2019 en 
6 maart 2019. Ingevolge deze transacties hield Euronav op dat moment 3.370.544 eigen 
aandelen aan (1,53% van het totale aantal uitstaande aandelen).

Vooruitzichten voor 2019
Met 1,4% groei wordt verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie in 2019 op een 
relatief hoog niveau zal blijven. Voor het eerst zal de gemiddelde vraag naar olie tot 
boven 100 miljoen vaten stijgen. De toename zal voornamelijk afkomstig zijn van China 
en India, maar ook van de Verenigde Staten.

Uitgaande van de veronderstelling dat de OPEC-productie in de eerste helft van het 
jaar beperkt zal blijven en daarna, voor de rest van het jaar, het niveau van vorig jaar zal 
handhaven, zal de markt zich opmaken voor een wereldwijde stijging in het olieaanbod 
van 0,7%. De Verenigde Staten zal instaan voor het gros van deze stijging, waarbij de 
IEA momenteel schat op een productietoename van 1,3 miljoen vaten per dag. Een 
andere belangrijke factor in een groter olieaanbod in 2019 is Brazilië, waar vertraging 
in een aantal productieprojecten in het vorige jaar zullen zorgen voor de oplevering van 
extra vaten in 2019. Brazilië wordt verwacht 360.000 vaten per dag te zullen leveren.

De geografische spreiding van het productieaanbod en de vraag naar olie tekent een 
positieve trend af voor de ruwe olietankersector. Het Atlantisch bekken is een van 
de voornaamste verre bestemmingen geworden, en eigenaren zullen hun schepen 
in ballast moeten uitsturen, soms zelfs vanuit het Verre Oosten, om in dit gebied te 
kunnen laden. Deze trend van capaciteitbeperking zal zich in 2019 verder ontwikkelen 
en de markt doen aantrekken.

Wat de vlootgroei betreft, wordt er in 2019 een grote instroom van nieuwbouw 
VLCC's verwacht (+70 nieuwe schepen), met name in de eerste helft van het jaar. In 
het segment van de Suezmax-schepen wordt met 33 nieuwbouw schepen een meer 
bescheiden instroom verwacht. Een aantal marktfactoren zullen de absorptie van deze 
nieuwe schepen positief beïnvloeden, zoals een grotere vraag naar grote tankers door 
de uitbreiding van de export vanuit de Verenigde Staten en het vooruitzicht van schepen 
die anti-cyclisch in droogdok zullen staan om uitgerust te worden met 'scrubbers' 
(filters). Daarnaast zullen potentieel meer schepen in opslag gaan terwijl de markt 
zich voorbereidt op de inwerkingtreding van IMO 2020. Ook wordt verwacht dat met een 
vloot waarvan 3-4% de leeftijd van 20 jaar of ouder heeft bereikt, de recyclageactiviteit 
zal worden verdergezet in 2019. Al zij het mogelijk aan een lager tempo dan vorig jaar, 
is er een natuurlijk aanbod voor de recyclingbedrijven voorradig.

Alles in beschouwing genomen, wordt er in 2019 een belangrijke wending in de 
vrachtmarkt verwacht. Hoewel de markt in de eerste helft van het jaar nog steeds zal 
worden uitgedaagd door OPEC-productiebeperkingen, een zwaar beladen schema aan 
nieuwbouwschepen, en onderhoudsplannen van raffinaderijen die naar het tweede 
kwartaal van het jaar zijn gebracht om tegemoet te kunnen komen aan de datum van 
inwerkingtreding van IMO 2020, verwachten de meeste marktspelers beterschap in de 
tweede helft van het jaar. OPEC zal mogelijk haar productieniveau terug naar normale 
hoeveelheden brengen en de Verenigde Staten zal haar sterk exportprogramma naar 
het Verre Oosten verder zetten, terwijl een aanzienlijk aantal tankers tijdelijk buiten 
dienst zal zijn voor de installatie van scrubbers. De markt lijkt opnieuw een evenwicht 
te bereiken waarbij tankereigenaren opnieuw de vruchten plukken van de volatiliteit en 
de betere vrachttarieven die kenmerkend zijn voor een markt in evenwicht.
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Verklaring 
inzake 
Corporate 
Governance

Introductie
REFERENTIECODE
Euronav past de Belgische Corporate Governance Code (van 12 maart 2009) toe. Deze 
code kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie Corporate Governance: 
www.corporategovernancecommittee.be.

De volledige tekst van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap kan 
worden geraadpleegd op de website van Euronav: www.euronav.com.

NOTERING OP DE NEW YORK STOCK EXCHANGE
Naar aanleiding van de dubbele notering op 23 januari 2015 van de aandelen van 
de Vennootschap op de New York Stock Exchange, is de New York Stock Exchange 
Corporate Governance regelgeving voor Foreign Private Issuers ook van toepassing op 
de Vennootschap. De Vennootschap is eveneens geregistreerd onder de U.S. Securities 
Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en rapporteert overeenkomstig deze wetgeving. 
Als gevolg van deze notering is de Vennootschap onderworpen aan de U.S. Sarbanes-Oxley 
Act van 2012 en aan bepaalde normen inzake corporate governance van de Amerikaanse 
effectenwetgeving die van toepassing zijn op bedrijven die het statuut van Foreign Private 
Issuer genieten en onderworpen zijn aan rapporteringsverplichtingen aan de SEC.

1. KAPITAAL, AANDELEN EN AANDEELHOUDERS
1.1 Kapitaal en aandelen
Op 31 december 2018 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Euronav 239.147.505,82 
USD, vertegenwoordigd door 220.024.713 aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen verhandeld worden op 
de New York Stock Exchange en Euronext Brussels, afhankelijk van het deel van het 
aandelenregister waarin de aandelen geregistreerd zijn. Aandelen kunnen door middel van 
een herpositioneringsprocedure van het ene naar het andere component overgezet worden.

1.2 Eigen aandelen
Op 31 december 2018 hield Euronav 1.237.901 eigen aandelen.

Met uitzondering van de aandelenoptieplannen voor de leden van het Directiecomité 
en eventueel leidinggevend personeel (zie hoofdstuk 4.3. Beleid inzake bezoldiging 
voor de leden van het Directiecomité en de werknemers verderop in deze Verklaring 
inzake Corporate Governance) zijn er geen andere aandelenplannen, aandelenopties of 
andere rechten om Euronav-aandelen te verwerven.

1.3 Aandeelhouders en aandeelhoudersstructuur
Op 18 maart 2019, rekening houdend met de verklaringen en informatie die op dat 
moment beschikbaar zijn voor de Vennootschap, ziet de aandeelhoudersstructuur er 
als volgt uit:

Aandeelhouder Aandelen Percentage

Châteauban SA 18.462.007 8,391%

Saverco NV* 15.335.000 6,97%

Euronav (eigen aandelen) 3.370.544 1,532%

Andere 182.857.162 83,108%

Totaal 220.024.713 100,00%

1  Met inbegrip van aandelen rechtstreeks of 
onrechtstreeks aangehouden door of ten 
gunste van de uiteindelijke begunstigde.
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6,97% Saverco NV

1,53% Euronav 
 (eigen aandelen)

8,39% Châteauban SA

83,10% Andere���������

6,97% Saverco NV

1,53% Euronav 
 (eigen aandelen)

8,39% Châteauban SA

83,10% Andere���������Aandeelhouders- 
structuur 

Euronav NV op  
18 maart 2019

2. RAAD VAN BESTUUR EN COMITÉS BINNEN DE RAAD
2.1 Raad van Bestuur
Gedurende 2018 was de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt:

Naam Type mandaat Eerste mandaat 
als bestuurder 

Einde mandaat

Carl E. Steen
Voorzitter - 

Onafhankelijk 
Bestuurder

2015 AV 2022

Paddy Rodgers Bestuurder - CEO 2003 AV 2020

Daniel R. 
Bradshaw 

Bestuurder 2004 AV 2019

William 
Thomson1

Onafhankelijk 
Bestuurder

2011 12 juni 2018

Anne-Hélène 
Monsellato

Onafhankelijk 
Bestuurder

2015 AV 2022

Ludovic 
Saverys

Bestuurder 2016 AV 2021

Grace Reksten 
Skaugen

Onafhankelijk 
Bestuurder

2018 AV 2020

Steven Smith2 Onafhankelijk 
Bestuurder

2018 AV 2021

1  De heer William Thomson, die werd benoemd 
tijdens de AV 2018 voor een periode van twee 
jaar, nam ontslag uit de Raad van Bestuur 
onmiddellijk na afronding van de fusie met 
Generate Maritime Inc. op 12 juni 2018.

2  De heer Steven Smith werd benoemd als 
Onafhankelijk Bestuurder tijdens de AV van 
9 mei 2018 op voorwaarde dat de fusie met 
Gener8 Maritime Inc. was afgerond. Zijn 
benoeming werd effectief op 12 juni 2018.

Carl E. Steen - Onafhankelijk Bestuurder - Voorzitter
Carl E. Steen werd gecoöpteerd als Bestuurder en benoemd tot Voorzitter van de Raad van 
Bestuur met ingang onmiddellijk na de Raad van Bestuur op 3 december 2015. De heer 
Steen is ook lid van het Audit- en Risicocomité. Hij behaalde in 1975 een masterdiploma 
in Industriële en Management Ingenieurswetenschappen aan de Eidgenössische 
Technische Hochschule (EHT) in Zürich, Zwitserland. Na zijn ervaring als Consultant 
in een logistiek onderzoeks- en adviesbedrijf, trad hij in 1978 in dienst bij een Noors 
scheepvaartbedrijf waar de focus op de ontwikkeling van commerciële activiteiten lag. Vijf 
jaar later, in 1983, trad hij in dienst bij Christiania Bank en verhuisde hij naar Luxemburg. 
Daar was hij verantwoordelijk voor de Duitse markt en later voor de Corporate afdeling. 
In 1987 werd de heer Steen Senior Vice President van de Scheepvaartafdeling in Oslo en 
in 1992 nam hij de Scheepvaart- en Offshoreafdeling en de Transportafdeling op zich. 
Toen Christiania Bank fusioneerde met Nordea in 2001 werd hij niet alleen Executive Vice 
President van de nieuwe organisatie, maar werd hij eveneens verantwoordelijk voor de 
Internationale Afdeling. De heer Steen bleef tot 2011 aan het hoofd van de Scheepvaart-, 
Offshore- en Oliediensten en de Internationale Afdeling. Sinds hij Nordea verliet, werd 
hij niet-uitvoerend Bestuurder bij volgende beursgenoteerde bedrijven in de financiële, 
scheepvaart- en logistieke sector: Golar LNG en Golar MLP, die beide deel uitmaken van 
dezelfde groep en waar hij ook zetelt in het Auditcomité, Wilh Wilhelmsen en Belships. 
De heer Steen is eveneens lid van de Raad van Bestuur van CMB.

Paddy Rodgers - Bestuurder - CEO
Patrick Rodgers werd Chief Executive Officer van Euronav in 2000 en is sinds 2003 lid 
van de Raad van Bestuur. Hij startte bij Euronav als lid van het Directiecomité in 1995 en 
werd benoemd tot Chief Financial Officer in 1998. Sinds 2011 zetelt hij als Bestuurder 
en Voorzitter in het International Tanker Owners Pollution Federation Fund (ITOPF). De 
heer Rodgers trad in mei 2017 toe tot het Directiecomité van Intertanko. Van 1990 tot 
1995 was hij werkzaam als Bedrijfsjurist en daarna als Shipping Executive bij de CMB 
Group. Hij verhuisde mee naar Euronav toen het een dochteronderneming werd voor 
tankerinvesteringen van de CMB Group. In 1981 behaalde hij zijn diploma Rechten aan 
de University College London en studeerde in 1982 aan de College of Law in Guildford. 
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In 1984 slaagde hij voor de balie-examens waarna hij gekwalificeerd en erkend werd 
als advocaat. In datzelfde jaar startte hij zijn carrière bij Bentley, Stokes & Lowless 
en schakelde over naar Johnson, Stokes & Master in Hongkong waar hij van 1986 tot 
1990 werkte.

Daniel R. Bradshaw - Bestuurder
Daniel R. Bradshaw is lid van de Raad van Bestuur sinds 2004, is lid van het Audit- en 
Risicocomité en is Voorzitter van het Corporate Governance en Benoemingscomité. 
Sinds 2014 is de heer Bradshaw een Onafhankelijk Bestuurder van GasLog Partners 
LP (NYSE: GLOP), een vennootschap gevestigd op de Marshall Islands. Sinds 2010 is 
hij een Onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder van IRC Limited, een in Hongkong 
genoteerde vennootschap, die ijzermijnen uitbaat in het verre oosten van Rusland 
en een dochteronderneming is van Petropavlovsk PLC, een in Londen genoteerde 
vennootschap actief in de mijnsector. Daarnaast is de heer Bradshaw sinds 2006 
Onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder van Pacific Basin Shipping Company 
Limited, een vennootschap genoteerd in Hongkong en actief in bulktransport met 
Handysize schepen. Sinds 1978 werkt hij bij Johnson Stokes & Master, nu Mayer Brown 
JSM in Hongkong (van 1983 tot 2003 als Partner en sinds 2003 als Senior Consultant). 
Van 2003 tot 2008 was hij lid van de Hong Kong Maritime Industry Council. De heer 
Bradshaw was van 1993 tot 2001 Ondervoorzitter van de Shipowner’s Association in 
Hongkong en tot 2003 lid van de Hong Kong Port and Maritime Board. Hij begon zijn 
carrière bij het Nieuw-Zeelandse advocatenkantoor Bell Gully. In 1974 ging hij voor 
het internationale advocatenkantoor Sinclair Roche & Temperley in Londen werken. 
Hij behaalde een Bachelor of Laws en een Master of Laws aan de Victoria University 
van Wellington (Nieuw-Zeeland).

William Thomson - Onafhankelijk Bestuurder - tot 12 juni 2018
William Thomson was lid van de Raad van Bestuur sinds 2011 en was lid van het 
Remuneratiecomité en van het Audit- en Risicocomité. Hij is sinds 2005 Bestuurder 
van Latsco dat werd opgericht om de uitbating onder de Britse tonnagebelasting van 
VLGC’s (Very Large Gas Carriers), LR-schepen (Long Range) en MR-schepen (Medium 
Range) te voorzien. Van 1980 tot 2008 was hij Voorzitter van verscheidene maritieme 
en andere bedrijven zoals Forth Ports Plc, British Ports Federation, Relayfast en de 
North of England P&I club. Daarvoor was de heer Thomson Bestuurder van Trinity 
Lighthouse Service, Tibbett and Britten en Caledonian McBrayne. Van 1970 tot 1986 
was hij Bestuurder bij Ben Line, waarvoor hij in, onder andere, Japan, Indonesië, 
Taiwan en Edinburgh werkte. In 1985 richtte hij Edinburgh Tankers op en vijf jaar later 
Forth and Celtic Tankers. Na een legerdienst van drie jaar begon hij zijn professionele 
carrière bij Killick Martin Shipbrokers in Londen.

Anne-Hélène Monsellato - Onafhankelijk Bestuurder
Anne-Hélène Monsellato is lid van de Raad van Bestuur sinds haar benoeming door 
de Algemene Vergadering (AV) van mei 2015 en is tevens Voorzitter van het Audit- 
en Risicocomité en lid van het Corporate Governance en Benoemingscomité. Ze 
kan worden beschouwd als de financiële expert van het Audit- en Risicocomité voor 
Corporate Governance doeleinden en artikel 96 alinea 1, 9° van het Wetboek van 
Vennootschappen. Sinds juni 2017 is Mevr. Monsellato lid van de Raad van Bestuur van 
Genfit, een biofarmaceutische vennootschap die noteert op Euronext, en is ze Voorzitter 
van het Auditcomité. Mevr. Monsellato is sinds 2013 een actief lid van de Franse 
afdeling van de National Association of Directors. Ze is eveneens Ondervoorzitter en 
Penningmeester van het Mona Bismarck American Center for Art and Culture, een 
Amerikaanse openbare stichting met hoofdzetel in New York. Van 2005 tot 2013 was 
Mevr. Monsellato partner bij Ernst & Young (nu EY) in Parijs. In 1990 startte ze haar 
carrière bij Ernst & Young en groeide ze van Auditor en vervolgens Senior Auditor door 
tot Manager en Senior Manager. Tijdens haar carrière bij EY deed ze uitgebreide ervaring 
op inzake grensoverschrijdende beursnoteringen, voornamelijk met de Verenigde 
Staten. Ze behaalde in 2008 het ‘Certified Public Accountant’ certificaat in Frankrijk en 
studeerde af van EM Lyon in 1990 met een diploma in Business Management.

50 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR



Ludovic Saverys - Bestuurder
Ludovic Saverys is lid van de Raad van Bestuur sinds 2015 en is lid van het 
Remuneratiecomité en van het Corporate Governance en Benoemingscomité. De 
heer Saverys is momenteel Chief Financial Officer van CMB NV en General Manager 
van Saverco NV. Daarnaast is hij CFO en Bestuurder van Hunter Maritime Acquisition 
Corp., een blanco cheque vennootschap die noteert op NASDAQ. De heer Saverys heeft 
gewoond en gewerkt in New York, waar hij Chief Financial Officer van MiNeeds Inc. was 
van 2011 tot 2013 en Chief Executive Officer van SURFACExchange LLC van 2009 tot 
2013. Hij startte zijn carrière als Managing Director van European Petroleum Exchange 
(EPX) in 2008. Van 2001 tot 2007 volgde hij verschillende opleidingen in Leuven, 
Barcelona en Londen. Hij behaalde een M.Sc. in International Business and Finance.

Grace Reksten Skaugen - Onafhankelijk Bestuurder
Grace Reksten Skaugen is lid van de Raad van Bestuur als Onafhankelijk Bestuurder 
sinds de AV van 12 mei 2016 en is Voorzitter van het Remuneratiecomité en lid van het 
Corporate Governance en Benoemingscomité. Daarnaast is Grace Reksten Skaugen 
lid van de HSBC European Senior Advisory Council (ESAC). In 2009 richtte ze het 
onafhankelijk adviesbureau Infovidi Board Services Ltd op. Van 2002 tot 2015 was ze 
lid van de Raad van Bestuur van Statoil ASA. Ze is momenteel tevens Vice-Voorzitter 
van Orkla ASA en lid van de Raad van Bestuur van Investor AB en Lundin Petroleum. In 
2009 was ze een van de stichters van het Norwegian Institute of Directors waar ze tot 
op heden lid van de Raad van Bestuur is. Van 1994 tot 2002 was ze Directeur Corporate 
Finance bij SEB Enskilda Securities in Oslo. Voordien was ze werkzaam in het vakgebied 
van risicokapitaal en in de maritieme sector in Oslo en Londen en deed ze onderzoek 
naar micro-elektronica aan de Columbia University in New York. Ze behaalde een 
doctoraat in Laserfysica aan het Imperial College of Science and Technology, University 
of London en een MBA aan de BI Norwegian School of Management (1993).

Steven Smith - Onafhankelijk Bestuurder
Tijdens de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergardering van Euronav op 9 mei 2018 werd 
de benoeming goedgekeurd van De heer Steven Smith als Onafhankelijk Bestuurder 
behoudens het sluiten van de fusie met Gener8 Maritime. Hij werd daarbij ook lid van 
het Remuneratiecomité en van het Audit- en Risicocomité. Sinds 2011 is de heer Smith 
Managing Partner en lid van het Investment Committee van Aurora Resurgence Fund, 
een controlefonds ter waarde van 550 miljoen USD voor noodlijdende bedrijven en 
bedrijven in bijzondere omstandigheden. Van 2001 tot 2011 bekleedde de heer Smith 
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verscheidene leiderschapsfuncties bij UBS Investment Bank en maakte hij deel uit van 
het Americas Executive Committee en Global Management Committee. Voorheen was 
hij Managing Director van Credit Suisse en Donaldson, Lukfin & Jenrette/Credit Suisse, 
waar hij ook deel uitmaakte van de financiële afdelingen Restructuring en Leverage 
Finance. De heer Smith startte zijn carrière in Restructuring en Leveraged Finance bij 
het advocatenkantoor Latham & Watkins, waar hij tot 1992 was aangesteld als Associate. 
Steven Smith is lid van de California Bar Association en houdt FINRA Series 7, 63 en 24 
kwalificaties. In 1985 behaalde hij de titel van Juris Doctor/MBA aan ULCA School of 
Law/Anderson School of Management in Los Angeles. Daarnaast heeft hij een Bachelor 
of Arts in English and American Literature van de University of California, San Diego.

Samenstelling
De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Eén bestuurder bekleedt een 
uitvoerende functie, zes zijn niet-uitvoerende Bestuurders van wie vier Onafhankelijke 
Bestuurders zijn in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen 
en van Annex 2 van het Corporate Governance Charter en eveneens in de zin van 
Rule 10A-3 uitgevaardigd door de U.S. Securities Exchange Act van 1934 en volgens 
de regels van de NYSE. Bovendien wordt de heer Daniel R. Bradshaw beschouwd als 
Onafhankelijk Bestuurder in de zin van Rule 10A-3 wetgeving uitgevaardigd krachtens 
de U.S. Securities Exchange-wet van 1934 en volgens de regels van de NYSE. De 
statuten voorzien dat leden van de Raad van Bestuur kunnen worden benoemd voor 
een periode die vier jaar per mandaat niet mag overschrijden. De leden van de Raad 
van Bestuur zijn herkiesbaar. De statuten voorzien geen leeftijdsgrens voor de leden 
van de Raad van Bestuur.

Functionering van de Raad van Bestuur
In 2018 kwamen de leden van de Raad van Bestuur zes keer formeel samen, waarvan één 
keer via teleconferentie. De aanwezigheidsgraad van de Bestuursleden zag er als volgt uit:

Naam Type mandaat Bijgewoonde 
vergaderingen

Carl E. Steen
Voorzitter - Onafhankelijk 

Bestuurder
6 van 6

Paddy Rodgers Bestuurder - CEO 6 van 6

Daniel R. Bradshaw Bestuurder 5 van 6

William Thomson1 Onafhankelijk Bestuurder 1 van 1

Anne-Hélène 
Monsellato

Onafhankelijk Bestuurder 6 van 6

Ludovic Saverys Bestuurder 6 van 6

Grace Reksten Skaugen Onafhankelijk Bestuurder 5 van 6

Steven Smith2 Onafhankelijk Bestuurder 4 van 4
1  De heer William Thomson, die werd benoemd 
tijdens de AV 2018 voor een periode van twee 
jaar, nam ontslag uit de Raad van Bestuur 
onmiddellijk na afronding van de fusie met 
Generate Maritime Inc. op 12 juni 2018.

2  Mr De heer Steven Smith werd benoemd 
als Onafhankelijk Bestuurder tijdens de AV 
van 9 mei 2018 op voorwaarde dat de fusie 
met Gener8 Maritime Inc. was afgerond. Zijn 
benoeming werd effectief op 12 juni 2018.

Werking
De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Vennootschap bevoegd 
om alle handelingen te stellen met uitzondering van de materies die volgens de wet 
of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Naast haar wettelijk 
voorbehouden bevoegdheden, worden de verantwoordelijkheden van de Raad van 
Bestuur verder uiteengezet in artikel III.1 van het Corporate Governance Charter. 
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Alle beslissingen in de Raad van Bestuur worden genomen in overeenstemming 
met artikel 22 van de statuten dat onder meer voorziet dat, in geval van staking van 
stemmen, de stem van de Voorzitter doorslaggevend is. Tot nog toe was dat niet 
nodig. Naast de formele bijeenkomsten staan de leden van de Raad van Bestuur zeer 
regelmatig in contact met elkaar, onder meer via conference call. Aangezien het vaak 
moeilijk is formeel te vergaderen wanneer bepaalde beslissingen hoogdringend zijn, 
werd de schriftelijke besluitvorming in 2018 33 maal toegepast.

Activiteitenverslag 2018
Naast de hierboven vermelde gebruikelijke agendapunten, behandelde de Raad van 
Bestuur in 2018 de volgende onderwerpen:

•  HR-processen, Balanced Score Card, KPI’s en 360° assessment van de CEO;
• beleid inzake indekking;
•  IMO 2020 en aanverwante materies (scrubberbeleid, aankoopstrategie inzake 

conforme brandstof);
• gezondheid, Kwaliteit, Veiligheid en Samenleving (GKVS);
• risicobeheer;
• regelgeving (waterzuiveringssystemen, recyclage);
•  de aankoop van de Suezmax Cap Pembroke van Hyundai Samho Heavy Industries  

Co. Ltd.;
•  de aankoop van de Suezmax Cap Quebec van Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd.;
•  een niet-achtergestelde gewaarborgde leningfaciliteit voor vier Suezmax 

nieuwbouwschepen;
•  de registratie van een Griekse hypotheek op de Cap Quebec;
•  de oplevering van de Suezmax Cap Port Arthur en Cap Corpus Christi;
•  de verkoop van de Suezmax Cap Jean;
•  de Kexim kredietovereenkomst met betrekking tot de fusie met Gener8 Maritime;
•  de mogelijkheid om opportunistisch eigen aandelen in te kopen op de beurs; 
•  de voorgestelde fusie met Gener8 Maritime Inc.; 
•  de verkoop van de Suezmax Cap Romuald aan Somap International Pte. Limited;
•  de overdracht van de Gener8-vloot aan Euronav NV; 
•  de doorlopende kredietfaciliteit van 200 miljoen USD;
•  de Board review en de benoeming van de BoardPractice.

Procedure van belangenconflicten
De procedure van belangenconflicten binnen de Raad van Bestuur is uiteengezet in het 
Corporate Governance Charter van de Vennootschap (artikel III.7).

In de loop van 2018 heeft zich geen belangenconflict voorgedaan in de Raad van Bestuur. 
Het beleid betreffende belangenconflicten die niet vallen onder de bepalingen inzake 
belangenconflicten op het niveau van de Raad van Bestuur moesten niet worden toegepast.
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2.2 COMITÉS VAN DE RAAD VAN BESTUUR
2.2.1 Audit- en Risicocomité
Samenstelling
In overeenstemming met artikel 526bis §2 van het Wetboek van Vennootschappen 
en met artikel 5.2./4 van Bijlage C bij de Belgische Corporate Governance Code van 
2009, is het Audit- en Risicocomité uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende 
Bestuurders en zijn ten minste de meerderheid van de leden Onafhankelijke 
Bestuurders. Het Audit- en Risicocomité van Euronav telt vier leden waarvan drie 
Onafhankelijk Bestuurder zijn.

Op 31 december 2018 was de samenstelling van het Audit- en Risicocomité als volgt:

Naam Einde mandaat Onafhankelijk 
Bestuurder

Anne-Hélène Monsellato1  
(Voorzitter)

2022 X 

Carl E. Steen 2022 X

Daniel R. Bradshaw 2019

Steven Smith 2021 X

1  Onafhankelijk Bestuurder en expert op 
het gebied van boekhouding en audit 
(zie biografie), in overeenstemming met 
Artikel 96 alinea 1, 9° van het Wetboek van 
Vennootschappen.

Bevoegdheden
Het Audit- en Risicocomité behandelt een waaier van aspecten in verband met financiële 
rapportering, controle en risicobeheer en is verantwoordelijk voor de benoeming 
en de vergoeding van en het toezicht op de onafhankelijke auditor. De belangrijkste 
bevoegdheden alsook de werking van het Audit- en Risicocomité zijn verder beschreven 
in het Corporate Governance Charter in Annex 3. Het Audit- en Risicocomité herziet 
haar referentiekader regelmatig en formuleert desgevallend aanbevelingen voor de 
Raad van Bestuur indien veranderingen nuttig of vereist zijn om te verzekeren dat de 
samenstelling, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van het Comité voldoen 
aan de geldende wetten en regels.

Gelet op de wetswijzigingen betreffende het verplicht aanbesteden en roteren van 
bedrijfsrevisoren informeert het Audit- en Risicocomité u dat het de Raad van Bestuur 
zal adviseren om een openbare aanbesteding uit te schrijven in 2020 met betrekking tot 
de functie van externe bedrijfsrevisor.

Activiteitenverslag 2018
In 2018 kwamen de leden van het Audit- en Risicocomité acht maal samen. De 
aanwezigheidsgraad zag er als volgt uit:

Naam Type mandaat Bijgewoonde 
vergaderingen

Anne-Hélène Monsellato 
(Voorzitter)

Onafhankelijk 
Bestuurder

8 van 8

Carl E. Steen
Onafhankelijk 

Bestuurder
8 van 8

Daniel R. Bradshaw Bestuurder 8 van 8

William Thomson 1 Onafhankelijk 
Bestuurder

3 van 3

Steven Smith 2 Onafhankelijk 
Bestuurder

5 van 5

1  De heer William Thomson nam ontslag uit de 
Raad van Bestuur op 12 juni 2018 en was als 
gevolg hiervan, vanaf deze datum, niet langer 
lid van het Audit- en Risicocomité.

2  De heer Steven Smith werd benoemd als 
Onafhankelijk Bestuurder en lid van het 
Audit- en Risicocomité tijdens de AV van 9 mei 
2018 op voorwaarde dat de fusie met Gener8 
Maritime Inc. was afgerond. Zijn benoeming 
werd effectief op 12 juni 2018.

De belangrijkste onderwerpen die werden behandeld, hadden betrekking op de financiële 
resultaten, aannames van waardevermindering en afschrijvingen, cash management, 
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externe en interne audits, de functie van interne auditor, oude en nieuwe financiering, 
boekhoudkundige normen, zaken die betrekking hebben op de U.S. Sarbanes-Oxley Act, 
het jaarverslag op Formulier 20-F, bepaalde beleidsmaatregelen, de impact van nieuwe 
IFRS-regels, risicobeheer/risicoregister, opvolging van de eerbiediging van de financiële 
convenanten onder de kredietovereenkomsten en klokkenluidersregeling.

2.2.2 Remuneratiecomité
Samenstelling

In overeenstemming met artikel 526quater §2 van het Wetboek van Vennootschappen 
zijn alle leden niet-uitvoerende Bestuurders waarvan de meerderheid Onafhankelijke 
Bestuurders zijn. Het Remuneratiecomité bestaat uit minimum drie Bestuurders 
waarvan twee Onafhankelijk Bestuurder zijn.

Op 31 december 2018 was de samenstelling van het Remuneratiecomité als volgt:

Naam Einde mandaat Onafhankelijk 
Bestuurder

Grace Reksten Skaugen (Voorzitter) 2020 X

Ludovic Saverys 2021

Carl E. Steen 2022 X

Steven Smith 2021 X

Naam Type mandaat Bijgewoonde 
vergaderingen

Grace Reksten Skaugen (Voorzitter)
Onafhankelijk 

Bestuurder
7 van 7

William Thomson1 Onafhankelijk 
Bestuurder

2 van 2

Ludovic Saverys Bestuurder 7 van 7

Carl E. Steen
Onafhankelijk 

Bestuurder
5 van 5

Steven Smith2 Onafhankelijk 
Bestuurder

5 van 5

Bevoegdheden
Het Remuneratiecomité is belast met verscheidene adviserende taken met betrekking 
tot het beleid inzake bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur, leden van het 
Directiecomité en werknemers in het algemeen. Annex 4 van het Corporate Governance 
Charter bevat een gedetailleerde lijst van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van het Remuneratiecomité.

Het Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur in verband 
met de bezoldiging van de niet-uitvoerende en uitvoerende Bestuurders en van de 
leden van het Directiecomité, inclusief variabele verloning, incentives, bonussen, etc., 
overeenkomstig toepasselijke vergelijkingspunten binnen de sector.

Het Remuneratiecomité herziet haar intern reglement regelmatig en formuleert 
desgevallend aanbevelingen voor de Raad van Bestuur indien veranderingen nuttig of 
vereist zijn om te verzekeren dat de samenstelling, de verantwoordelijkheden en de 
bevoegdheden van het Comité voldoen aan de geldende wetten en regels.

Activiteitenverslag 2018
In 2018 kwamen de leden van het Remuneratiecomité zeven keer samen. De 
aanwezigheidsgraad zag er als volgt uit:

1  De heer William Thomson nam ontslag uit de 
Raad van Bestuur op 12 juni 2018 en was als 
gevolg hiervan, vanaf deze datum, niet langer 
lid van het Remuneratiecomité.

2  De heer Steven Smith werd benoemd als 
Onafhankelijk Bestuurder en lid van het 
Remuneratiecomitétijdens de AV van 9 mei 
2018 op voorwaarde dat de fusie met Gener8 
Maritime Inc. was afgerond. Zijn benoeming 
werd effectief op 12 juni 2018.

55VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR



De belangrijkste agendapunten hadden betrekking op het remuneratierapport in het 
jaarverslag, de organisatie van het HR-departement in de groep, de bezoldiging van 
Bestuurders en leden van het Directiecomité, de jaarlijkse bonus van de leden van het 
Directiecomité en de werknemers en de opmaak van een incentiveplan op lange termijn, 
alsook de ontwikkeling van een bezoldigingspakket voor de leden van het Directiecomité.

2.2.3 Corporate Governance en Benoemingscomité
Samenstelling

Op 31 december 2018 telde het Corporate Governance en Benoemingscomité 
drie leden waarvan twee Onafhankelijk Bestuurder zijn. In dit opzicht is Euronav in 
overeenstemming met artikel 5.3./1 van Bijlage C bij de Belgische Corporate Governance 
Code van 2009, op grond waarvan de meerderheid van een Benoemingscomité dient 
te bestaan uit Onafhankelijke niet-uitvoerende Bestuurders. De samenstelling van het 
Comité werd verder bepaald op basis van de deskundigheid van de leden op dit gebied 
en hun beschikbaarheid, gezien hun lidmaatschap van andere comités.

Op 31 december 2018 was de samenstelling van het Corporate Governance en 
Benoemingscomité als volgt:

Naam Einde mandaat Onafhankelijk 
Bestuurder

Daniel R. Bradshaw (Voorzitter) 2019

Anne-Hélène Monsellato 2022 X

Grace Reksten Skaugen 2020 X

Bevoegdheden 
De taak van het Corporate Governance en Benoemingscomité is om de Raad van 
Bestuur bij te staan en te adviseren in alle zaken met betrekking tot de samenstelling 
van de Raad van Bestuur en zijn Comités, de samenstelling van het Directiecomité 
van de Vennootschap, de methoden en de criteria voor de benoeming en aanwerving 
van Bestuurders en leden van het Directiecomité, de evaluatie van de prestaties van 
de Raad van Bestuur, van zijn Comités en van het Directiecomité, evenals in alle 
andere aangelegenheden met betrekking tot corporate governance. Bijlage 5 bij het 
Corporate Governance Charter bevat een gedetailleerde lijst van de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van het Corporate Governance en Benoemingscomité.

Activiteitenverslag 2018
In 2018 kwamen de leden van het Corporate Governance en Benoemingscomité vijf 
keer samen. De aanwezigheidsgraad zag er als volgt uit:

Naam Type Mandaat Bijgewoonde 
vergaderingen

Daniel R. Bradshaw (Voorzitter) Bestuurder 5 van 5

Anne-Hélène Monsellato
Onafhankelijk 

Bestuurder
5 van 5

Grace Reksten Skaugen
Onafhankelijk 

Bestuurder
5 van 5

De belangrijkste agendapunten hadden betrekking op de samenstelling van de Raad 
van Bestuur en haar Comités waarbij onder meer rekening gehouden werd met 
genderoverwegingen, de Amerikaanse en de Belgische wet en Corporate Governance 
vereisten, de evaluatie van de Raad van Bestuur en zijn Comités, zowel planning van 
opvolging, als de opleiding en de ontwikkeling van leiderschap binnen de Raad van Bestuur.
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Naam Functie

Paddy Rodgers Chief Executive Officer

Hugo De Stoop Chief Financial Officer

Alex Staring Chief Operating Officer

Egied Verbeeck General Counsel

2.3 Directiecomité
Samenstelling

In toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen is het dagelijks 
bestuur van de Vennootschap toevertrouwd aan een Directiecomité, voorgezeten door de 
Chief Executive Officer. De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité 
op voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of van de Chief Executive Officer 
en na beoordeling door het Corporate Governance en Benoemingscomité.

Het Directiecomité is samengesteld als volgt:

Bevoegdheden en activiteitenverslag 2018
Het Directiecomité is belast met de dagelijkse activiteiten van de groep en de 
implementatie van het beleid en de strategie goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 
De bevoegdheden van het Directiecomité zijn in detail beschreven in artikel V.3 van het 
Corporate Governance Charter en in Annex 7 bij het Corporate Governance Charter. Het 
Directiecomité rapporteert via de CEO aan de Raad van Bestuur, en stelt de Raad van 
Bestuur zo in de mogelijkheid toezicht uit te oefenen op het Directiecomité.

Procedure van belangenconflicten
De procedure van belangenconflicten binnen het Directiecomité is uiteengezet in het 
Corporate Governance Charter van de Vennootschap (artikel V.4). In de loop van 2018 
vereiste geen enkel besluit dat werd genomen door het Directiecomité de toepassing 
van de procedure voor belangenconflicten.

3. EVALUATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN HAAR COMITÉS
De belangrijkste principes van het evaluatieproces van de Raad van Bestuur, haar 
Comités en de individuele Bestuurders, worden beschreven in Hoofdstuk III.9 van het 
Corporate Governance Charter van Euronav.

In 2018 werd een externe evaluatie georganiseerd voor de Raad van Bestuur en haar 
comités door The Board Practice, een onafhankelijk adviesorgaan, aan de hand van 
vragenlijsten, interviews en onderzoek. De leden werden gevraagd na te denken over 
de doeltreffendheid van de vergaderingen, de interactie tussen de Raad van Bestuur en 
het Directiecomité, de samenstelling van de comités, de agendapunten en de werkwijze 
van de Raad van Bestuur en de specifieke comités waar ze in zetelen. Dit resulteerde 
in een consensus van de leden dat de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur 
en haar Comités voldoende toereikend is. Daarnaast moet de focus blijven liggen op 
de organisatie van de Vennootschap en het behouden van een sterke financiële balans.
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4. REMUNERATIEVERSLAG
Het remuneratieverslag beschrijft Euronav’s bezoldigingsbeleid en de manier waarop de 
vergoeding van de leden van het Directiecomité bepaald wordt. Het Remuneratiecomité 
houdt toezicht op de bezoldiging van het management en op het bezoldigingsbeleid.

4.1 Euronav's bezoldigingsbeleid
Het bezoldigingsbeleid maakt deel uit van een personeelsbeleid dat beoogt de huidige 
werknemers te motiveren en te behouden, nieuwe getalenteerde mensen aan te trekken 
en de werknemers van Euronav ertoe aan te zetten om op een consistent hoog niveau te 
presteren. Alle werknemers zijn onderworpen aan een jaarlijkse evaluatieprocedure en 
een halfjaarlijkse evaluatieprocedure met hun respectievelijke afdelingshoofden. Het 
Directiecomité staat in voor de implementatie daarvan.

De Algemene Aandeelhoudersvergadering bepaalt de bezoldiging van de Bestuurders, zoals 
voorgesteld door de Raad van Bestuur volgend op de voorstellen van het Remuneratiecomité. 
Het bezoldigingsbeleid voor de leden van het Directiecomité wordt bepaald door de Raad 
van Bestuur op basis van aanbevelingen van het Remuneratiecomité. Bij het formuleren van 
de aanbevelingen baseert het Remuneratiecomité zich op salaris benchmarks in de sector.

De Algemene Aandeelhoudersvergadering bepaalt de bezoldiging van de Bestuurders, 
zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur volgend op de voorstellen van het 
Remuneratiecomité. Het bezoldigingsbeleid voor de leden van het Directiecomité 
wordt bepaald door de Raad van Bestuur op basis van aanbevelingen van het 
Remuneratiecomité, in lijn met salarisbenchmarks in de sector.

Het Remuneratiecomité komt minstens tweemaal per jaar samen en heeft de volgende 
verantwoordelijkheden die verder uiteengezet worden in de taakomschrijving van het Comité:

•  aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur in verband met het remuneratiebeleid 
en de individuele remuneratie van de niet-uitvoerende en uitvoerende Bestuurders, 
de Comités en leden van het Directiecomité van de Vennootschap;

•  aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur in verband met de beleidsprincipes 
voor de evaluatieprocedure van de leden van het Directiecomité en toezicht houden 
op de evaluatie van de leden van het Directiecomité;

•  objectieven bespreken voor de leden van het Directiecomité die uiteindelijk dienen 
als benchmarks voor de evaluatie van hun prestaties;

•  jaarlijks de bezoldigingen van de leden van het Directiecomité van Euronav en, 
op niet-individuele basis, van de groep werknemers herzien.

•  het remuneratieverslag voorbereiden ter voorstelling aan de Aandeelhouders-
vergadering.
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4.2 Beleid inzake bezoldiging van uitvoerende en niet-uitvoerende Bestuurders
De bezoldiging van de Bestuurders wordt bepaald op basis van vier voorziene 
vergaderingen van de volledige Raad van Bestuur per jaar. Bestuurders ontvangen een 
aanwezigheidsvergoeding voor elke vergadering van de Raad van Bestuur of het Comité 
dat zij bijwonen. Het eigenlijke bedrag van de vergoeding van de Bestuurders wordt 
goedgekeurd door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AV).

Volgend op de beslissing van de AV op 9 mei 2018, blijft de vaste jaarlijkse vergoeding op 
60.000 EUR voor de leden van Raad van Bestuur en op 160.000 EUR voor de Voorzitter. 
Daarnaast werd tijdens de meeting beslist dat elke Bestuurder, inclusief de Voorzitter, 
een vergoeding van 10.000 EUR ontvangt voor elke vergadering die wordt bijgewoond. 
Het jaarlijks totaalbedrag van de aanwezigheidsvergoeding mag de 40.000 EUR niet 
overschrijden. De jaarlijkse, totale vergoeding van de heer Daniel R. Bradshaw is 
vastgelegd op 20.000 EUR. Bovendien ontvangt hij 10.000 EUR voor elke vergadering 
van de Raad van Bestuur die hij bijwoont.

Voor hun mandaat binnen het Audit- en Risicocomité ontvingen de leden een jaarlijkse 
vergoeding van 20.000 EUR; voor de Voorzitter bedraagt deze vergoeding 40.000 EUR. 
Elk lid van het Audit- en Risicocomité, inclusief de Voorzitter, ontving een bijkomende 
aanwezigheidsvergoeding van 5.000 EUR per bijgewoonde vergadering, met een 
maximum van 20.000 EUR per jaar.

Voor hun mandaat binnen het Remuneratiecomité en het Corporate Governance en 
Benoemingscomité ontvingen de leden een jaarlijkse vergoeding van 5.000 EUR. Voor 
de Voorzitter bedraagt deze vergoeding 7.500 EUR. Elk lid van de Comités, inclusief 
de Voorzitter, ontving een bijkomende aanwezigheidsvergoeding van 5.000 EUR per 
bijgewoonde vergadering, met een maximum van 20.000 EUR per jaar.

Momenteel ontvangen de niet-uitvoerende Bestuurders geen prestatiegebonden 
bezoldiging zoals bonussen en remuneratiegebonden aandelen of aandelenopties, noch 
bijkomende voordelen of rechten in pensioenplannen. Op die manier verzekert Euronav 
de objectiviteit van niet-uitvoerende Bestuurders en moedigt de Vennootschap de actieve 
medewerking aan op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de Comités.

Er werden geen leningen of voorschotten toegekend aan enige Bestuurder.
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De vergoedingen uitbetaald in 2018 aan leden van de Raad van Bestuur kan als volgt 
worden samengevat:

In euro:

1 De heer William Thomson nam ontslag uit de 
Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang na 
de Algemene Aandeelhoudersvergadering (AV) 
van 9 mei 2018.

4.3 Beleid inzake bezoldiging voor de leden van het Directiecomité en werknemers 
Euronav’s remuneratiebeleid streeft naar een eerlijk en passend bezoldigingspakket 
om leidinggevend personeel aan te trekken, te behouden en te motiveren. Bovendien 
moet dat bezoldigingspakket redelijk zijn naar bedrijfseconomische maatstaven en 
conform hetgeen gangbaar is in de sector.

Het bezoldigingspakket van het personeel en het Directiecomité wordt samengesteld 
op basis van een vaste en een variabele vergoeding. De vaste en variabele vergoeding 
wordt bepaald op basis van toepasselijke vergelijkingspunten binnen de sector voor 
specifieke functies en individuele capaciteiten van de werknemers.

De bezoldiging van de leden van het Directiecomité wordt jaarlijks vastgesteld door het 
Remuneratiecomité. De variabele vergoeding wordt bepaald op basis van de financiële 
resultaten, de begroting, GVKM-factoren (Gezondheid, Veiligheid, Kwaliteit & Milieu) en 
individuele Key Performance Indicatoren (KPI’s). Er is een mogelijkheid om in een bonus 
te participeren op voorwaarde dat er geen noemenswaardige milieuproblematieken 
voorkomen gedurende de looptijd van de bonusperiode.

In het kader van variable vergoeding, heeft de Raad van Bestuur voor 2018 een incentive 
plan op basis van aandelen goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het behalen van 
drempels in de aandeelprijs over een periode van 5 jaar en moet een weergave zijn van 
het succes van de fusie met Gener8 Maritime Inc. 

Naam Vaste  
vergoeding

Aanwezigheids- 
vergoeding

Audit- en 
Risicocomité

Aanwezigheids- 
vergoeding Audit- 

en Risicocomité

Remuneratie- 
comité

Aanwezigheids- 
vergoeding 

Remuneratie- 
comité

Corporate Governance 
en Benoemings- 

comité

Aanwezigheids- 
vergoeding Corporate 

Governance en 
Benoemingscomité

TOTAAL

Carl E. Steen 160.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00 252.500,00

Paddy Rodgers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Daniel R. Bradshaw 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 7.500,00 20.000,00 127.500,00

William Thomson1 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 2.500.00 10.000,00 0,00 0,00 82.500,00

Anne-Hélène 
Monsellato

60.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20.000,00 185.000,00

Ludovic Saverys 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 5.000.00 20.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Grace Reksten 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 7.500.00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 152.500,00

Steven Smith 35.000,00 30.000,00 11.666,67 15.000,00 2.916.67 15.000,00 0,00 0,00 109.583,34

TOTAAL 425.000,00 250.000,00 101.666,67 85.000,00 20.416,67 75.000,00 17.500,00 60.000,00 1.034.583,34
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Naam Vaste  
vergoeding

Aanwezigheids- 
vergoeding

Audit- en 
Risicocomité

Aanwezigheids- 
vergoeding Audit- 

en Risicocomité

Remuneratie- 
comité

Aanwezigheids- 
vergoeding 

Remuneratie- 
comité

Corporate Governance 
en Benoemings- 

comité

Aanwezigheids- 
vergoeding Corporate 

Governance en 
Benoemingscomité

TOTAAL

Carl E. Steen 160.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00 252.500,00

Paddy Rodgers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Daniel R. Bradshaw 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 7.500,00 20.000,00 127.500,00

William Thomson1 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 2.500.00 10.000,00 0,00 0,00 82.500,00

Anne-Hélène 
Monsellato

60.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20.000,00 185.000,00

Ludovic Saverys 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 5.000.00 20.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Grace Reksten 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 7.500.00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 152.500,00

Steven Smith 35.000,00 30.000,00 11.666,67 15.000,00 2.916.67 15.000,00 0,00 0,00 109.583,34

TOTAAL 425.000,00 250.000,00 101.666,67 85.000,00 20.416,67 75.000,00 17.500,00 60.000,00 1.034.583,34

De Vennootschap beschikt over geen andere rechten of rechtsmiddelen dan deze 
voorzien onder het toepasselijke Burgerlijk recht of het Vennootschapsrecht om de 
variabele vergoeding terug te vorderen indien deze toegekend zou zijn op basis van 
onjuiste financiële gegevens.

Remuneratie (vast en variabel)
Basisjaarloon (vast)

Het vast deel van het bezoldigingspakket is het jaarlijks basisloon. Het bedrag van het 
basisjaarloon wordt bepaald op basis van een aantal sector benchmarks. In 2018 werd 
een uitgebreide benchmarking oefening uitgevoerd op basis van openbare gegevens 
van pan-Europese multinationals van een vergelijkbare grootte en bedrijfscomplexiteit, 
en met vaste activa en een veiligheidscultuur vergelijkbaar met die van Euronav, 
wereldwijde scheepvaartbedrijven en neergelegde referentiegegevens van Belgische 
bedrijven. Op basis van de benchmarking wordt het basisjaarloon vervolgens verder 
gebaseerd op de ervaring van de functiehouder en de vereiste competenties en 
verantwoordelijkheden voor de functie. Het Remuneratiecomité verhoogde het 
basisjaarloon van leden van het Directiecomité in juli 2018.

Executive Bonus plan (variabel)
De verloningsstructuur van Euronav voorziet in een Executive Bonus op basis van 
volgende elementen: Bedrijfsresultaat 40%, budgetdoelen behaald 30%, verbeteringen 
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op het gebied van Gezondheid, Veiligheid, Kwaliteit en Milieu 15%, en individuele 
prestaties op basis van objectieven 15%. Een voorwaarde van de bonus is het uitblijven 
van noemenswaardige milieuproblematieken in het bonusjaar. De betaling gebeurt op 
aanbeveling van het Remuneratiecomité aan de Raad van Bestuur. Indien alle vier de 
doelen worden behaald, kan dit resulteren in een Executive Bonus gelijkgesteld aan 
100% van het basisjaarloon. Aan het einde van financieel jaar 2018 waren alle vier 
de doelen op de resultaten (voor audit) behaald. Het Remuneratiecomité heeft een 
aanbeveling gedaan aan de Raad van Bestuur in januari 2019 voor wat de uitbetaling 
van een Executive Bonus betreft. Deze werd in dezelfde maand goedgekeurd.

Gelet op de uitzonderlijke resultaten van de Chief Executive Officer met betrekking 
tot twee van zijn KPI’s, met name de fusie met en de integratie van Gener8 Maritime 
Inc. in Euronav en de transformatie van de organisatie tot de grootste, onafhankelijke 
en beursgenoteerde, erkende rederij, heeft het Remuneratiecomité een bonus 
toegekend aan de heer Patrick (Paddy) Rodgers voor een bedrag van 1.975.000 EUR. 
Zij hebben hiervoor hun discretionaire bevoegheid aangewend zoals omschreven in de 
goedkeuringsprocedures voor de Raad van Bestuur.

Evaluatieproces van de KPI’s van de leden van het Directiecomité

Zoals hierboven omschreven, worden jaarlijks individuele KPI’s overeengekomen door 
de Raad van Bestuur, na advies van het Remuneratiecomité. Deze KPI’s tellen mee voor 
15% van het Executive Bonus plan.

Tegen het jaareinde vervolledigen de leden van het Directiecomité een zelfevaluatie met 
betrekking tot hun prestaties. Deze zelfevaluatie wordt beoordeeld door en besproken met 
de overige leden van het Directiecomité. Het resultaat van de zelfevaluatie wordt voorgelegd 
aan het Remuneratiecomité, hetwelk op haar beurt een advies uitbrengt aan de Raad van 
Bestuur als onderdeel van de procedure voor het in aanmerking komen van een bonus.

Transaction Based Incentive Plan (TBIP) (variabel)
De leden van het Directiecomité wordt een TBIP toegekend in de vorm van een fictief 
aandeel (Phantom Stock). De definitieve verwerving en uitbetaling van het TBIP is 
gespreid over een tijdspanne van vijf jaar en is met name bedoeld als retentietool 
voor de leden van het Directiecomité. Het fictieve aandeel is gekoppeld aan het 
succes van de Vennootschap en vertegenwoordigt een bedrag dat gekoppeld is met 
de toekomstige aandeelhouderswaarde na de fusie met Gener8 Maritime Inc. Het 
fictief aandeel wordt verworven in vier schijven volgens onderstaand principe:

• Eerste schijf van 12% wanneer de slotkoers van het aandeel 12 USD bereikt
• Tweede schijf van 19% wanneer de slotkoers van het aandeel 14 USD bereikt
• Derde schijf van 25% wanneer de slotkoers van het aandeel 16 USD bereikt
• Vierde schijf van 44% wanneer de slotkoers van het aandeel 18 USD bereikt

Door gebruik te maken van een fictief aandeel is het bedrag dat uiteindelijk 
wordt uitgekeerd verbonden met de toekomstige aandeelhouderswaarde. Het 
Remuneratiecomité is van mening dat gezien de cyclische aard van de maritieme 
markt een periode van vijf jaar voor toekenning redelijk is. De Raad van Bestuur is 
eveneens van mening dat het TBIP op lange termijn de focus afstemt op de belangen 
van de aandeelhouders.

Het aantal fictieve aandelen dat onder de voorwaarden van het TBIP wordt toegekend 
is 1.200.000. Het overige kaderpersoneel kan uitgenodigd worden voor het LTIP (lange 
termijn incentiveplan) door de Raad van Bestuur volgens de aanbevelingen van het 
Remuneratiecomité.
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Uitbetaling van bonussen aan werknemers (op zee en aan wal) 
 Het Remuneratiecomité heeft een advies geformuleerd over prestatiebonussen voor 
personeel op zee en aan wal, waarbij het aanbeveelt dat deze worden toegekend 
aan hetzelfde niveau als in financieel jaar 2017, als erkenning voor de inspanning 
die wordt geleverd voor de integratie van Gener8 Maritime Inc. in Euronav of, voor 
collega’s die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de fusie, als erkenning voor de 
verhoogde werkdruk om de normale werking van de Vennootschap te faciliteren in 
een periode van fusieactiviteiten. Het Remuneratiecomité heeft nota genomen van 
het feit dat Euronav erin geslaagd is een belangrijk deel van de integratieactiviteiten 
te beheren zonder noemenswaardige bijkomende externe kosten en nam dit oordeel 
mee in haar aanbeveling aan de Raad van Bestuur.

4.4 Bezoldiging van het Directiecomité
De vergoeding van de Chief Executive Officer

De vergoeding van de CEO in 2018 is als volgt: 

In EUR: Vaste vergoeding Variabele vergoeding Pensioen en voordelen Andere componenten

Paddy 
Rodgers

562.000 1.975.000 0 44.831

Ingeval de overeenkomst van de CEO beëindigd zou worden, heeft hij recht op een 
vergoeding die gelijk is aan de bezoldiging van één jaar en een vergoeding voor het 
verbeurd verklaarde bedrag van het LTIP volgens Good Leaver Provisions.

Er werden geen leningen of voorschotten toegekend aan de CEO.

Bezoldiging van andere leden van het Directiecomité
De vergoeding van de leden van het Directiecomité (exclusief de CEO) in 2018 is als volgt:

In EUR: Vaste vergoeding Variabele vergoeding Pensioen en voordelen Andere componenten

Drie leden 1.117.263
Cash: 854.700

LTIP: O*
38.672 75.065

De huidige samenstelling van het Directiecomité is uiteengezet in punt 2.3. hierboven. 
Er werden geen leningen of voorschotten toegekend aan enig lid van het Directiecomité. 
De COO heeft recht op een vergoeding die gelijk is aan de bezoldiging van één jaar 
wanneer zijn benoeming beëindigd wordt.

Voor wat betreft de variabele bezoldiging van alle leden van het Directiecomité, heeft 
de Vennootschap het recht om de variabele remuneratie terug te vorderen ingeval 
van foutieve geconsolideerde jaarrekeningen of fraude, zoals voorzien is onder de 
bepalingen van het burgerlijk en vennootschapsrecht. * Besprekingen van het LTIP zijn nog lopende.
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4.5 Langetermijn Incentive Plan (LTIP)
LTIP 2014

In het kader van een optieplan kende de Raad van Bestuur op 16 december 2013 opties 
toe op haar 1.750.000 eigen aandelen aan de leden van het Directiecomité met een 
uitoefenprijs van EUR 5,7705 als volgt:

LTIP 2014 Toegekend Definitief 
verworven

Uitgoefend

CEO 525.000 525.000 525.000

CFO 525.000 525.000 525.000

COO 350.000 350.000 350.000

General Counsel 350.000 350.000 350.000

LTIP 2015 Toegekend Definitief 
verworven

Uitgoefend

CEO 80.518 80.518 0

CFO 58.716 58.716 0

COO 54.614 54.614 0

General Counsel 42.742 42.742 0

LTIP 2015
In het kader van een incentiveplan voor het management, kende de Raad van Bestuur 
op 12 februari 2015 65.433 voorwaardelijk toegekende aandeeleenheden (Restricted 
Stock Units / RSUs) en 236.590 aandelenopties toe, als volgt:

De uitoefenprijs van de opties is 10,0475 EUR.

RSU Aantal RSU's toegekend

CEO 22.268

CFO 16.239

COO 15.105

General Counsel 11.821

De RSU’s werden automatisch definitief verworven op de derde verjaardag van de 
toekenningsdatum (18 februari 2018).
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LTIP 2016 Toegekend Definitief  
verworven

CEO 17.116 5.705

CFO 20.728 13.818

COO 8.009 5.338

General Counsel 8.762 5.840

LTIP 2017 Toegekend Definitief  
verworven

CEO 17.819 -*

CFO 20.229 6.743

COO 12.557 4.186

General Counsel 9.808 3.269

Investor Relations Manager 6.036 2.012

LTIP 2016
In het kader van een aandelenplan op basis van fictieve aandelen (Phantom Stock Plan), 
kende de Raad van Bestuur op 2 februari 2016 54.616 fictieve aandeeleenheden toe, 
als volgt:

De fictieve aandeeleenheden worden elk jaar verworven voor één derde, op de tweede, 
derde en vierde verjaardag van de toekenningsdatum. Alle begunstigden hebben de 
hen toegekende fictieve aandelen aanvaard. Het aantal toegekende fictieve aandelen 
werd berekend op basis van een aandelenprijs van 10,6134 EUR, zijnde het gewogen 
gemiddelde van de aandelenprijs van de drie dagen volgend op de bekendmaking van 
de voorlopige jaarresultaten van 2015.

LTIP 2017
In het kader van een aandelenplan op basis van fictieve aandelen (Phantom Stock Plan), 
kende de Raad van Bestuur op 9 februari 2017 66.448 fictieve aandeeleenheden toe, 
als volgt:

De fictieve aandeeleenheden worden elk jaar verworven voor één derde, op de tweede, 
derde en vierde verjaardag van de toekenningsdatum. Alle begunstigden hebben de hen 
toegekende fictieve aandelen aanvaard. Het aantal toegekende fictieve aandelen werd 
berekend op basis van een aandelenprijs 7,2677 EUR, zijnde het gewogen gemiddelde 
van de aandelenprijs van de drie dagen volgend op de bekendmaking van de voorlopige 
jaarresultaten van 2016.

* Naar aanleiding van de beëindiging van zijn 
tewerkstelling, zoals aangekondigd in het 
persbericht van 4 februari 2019, heeft de CEO 
afstand gedaan van verdere aanspraken met 
betrekking tot LTIP
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LTIP 2018
In het kader van een aandelenplan op basis van fictieve aandelen (Phantom Stock Plan), 
kende de Raad van Bestuur op 16 februari 2018 148.113 fictieve aandeeleenheden toe, 
als volgt:

LTIP 2018 Toegekend Definitief  
verworven

CEO 46.652 0

CFO 37.620 0

COO 36.480 0

General Counsel 27.360 0

Investor Relations Manager 6.319 0

TBIP Toegekend Definitief  
verworven

CEO 400.000 0

CFO 300.000 0

COO 150.000 0

General Counsel 170.000 0

Investor Relations Manager 80.000 0

Global Head of HR 50.000 0

General Manager Hellas 50.000 0

De fictieve aandeeleenheden worden elk jaar verworven voor één derde, op de tweede, 
derde en vierde verjaardag van de toekenningsdatum. Alle begunstigden hebben de hen 
toegekende fictieve aandelen aanvaard. Het aantal toegekende fictieve aandelen werd 
berekend op basis van een aandelenprijs 7,2368 EUR, zijnde het gewogen gemiddelde 
van de aandelenprijs van de drie dagen volgend op de bekendmaking van de voorlopige 
jaarresultaten van 2017.

TBIP
Aan de leden van het Directiecomité werd een TBIP toegekend in de vorm van 1,2 miljoen 
fictieve aandelen.

De definitieve verwerving en uitbetaling van het TBIP is gespreid over een tijdspanne van 
vijf jaar. Het fictief aandeel wordt verworven in vier schijven volgens onderstaand principe:

• Eerste schijf van 12% wanneer de slotkoers van het aandeel 12 USD bereikt
• Tweede schijf van 19% wanneer de slotkoers van het aandeel 14 USD bereikt
• Derde schijf van 25% wanneer de slotkoers van het aandeel 16 USD bereikt
• Vierde schijf van 44% wanneer de slotkoers van het aandeel 18 USD bereikt

Transaction Based Incentive Plan
Zie hoofdstuk 4.3.
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4.6 Bezoldiging van de Commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren-Réviseurs d’Entreprises 
(KPMG)
Vaste vertegenwoordiger: Patricia Leleu

Voor 2018 kan de wereldwijde vergoeding van de commissaris als volgt worden samengevat:

De limieten voorgeschreven door artikel 133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen 
werden gerespecteerd.

5. INTERNE CONTROLE EN RISICOBEHEERSINGSSYSTEMEN
Interne controle kan worden omschreven als een systeem dat uitgewerkt en 
geïmplementeerd wordt door het management en dat bijdraagt tot het beheersen van de 
activiteiten van de Vennootschap en tot een doeltreffende werking en efficiënt gebruik 
van middelen, dat alles in functie van de doelstellingen, de omvang en de complexiteit 
van de activiteiten van de Vennootschap. Risicobeheer is een proces opgezet voor 
de identificatie van mogelijke gebeurtenissen die een effect kunnen hebben op de 
Vennootschap en voor het beheer van risico’s van de Vennootschap binnen de grenzen 
waarin de Vennootschap bereid is om risico’s te nemen.

Deze risico’s (zoals meer in detail besproken in het gedeelte ‘Risicofactoren’ in dit 
jaarverslag), zijn de volgende:

•  strategisch: kapitaalallocatie, strategische partners, risico’s met betrekking tot de 
TI Pool, de joint ventures en de verbonden ondernemingen, risico’s met betrekking 
tot communicatie met belanghebbenden;

•  economisch: zoals vertraging in de economische groei, volatiliteit van de 
vrachttarieven, aanbod van en vraag naar ruwe olie, inflatie of fluctuaties in 
interestvoeten en deviezenkoersen, en concurrentiële risico’s zoals grotere 
prijsconcurrentie;

•  operationeel: risico’s inherent aan de uitbating van zeeschepen, inclusief 
bunkerbevoorrading en bemanningsbeheer, het converteren van schepen, de 
uitbating van FSO-schepen, de integratie van overgenomen activiteiten, de 
adequate bescherming van kritieke data en infrastructuur tegen ongeoorloofd 
gebruik of diefstal inclusief cybercriminaliteit en het doeltreffend beheer van de 
internationale activiteiten;

•  reglementair kader: indien de Vennootschap de regelgeving, wetgeving of 
voorschriften inzake gezondheid, veiligheid en milieu (daarbij inbegrepen de 
regelgeving inzake uitstoot) niet nakomt of betrokken is in juridische geschillen in 
dit verband, kunnen de activiteiten en inkomsten negatief beïnvloed worden; 

•  financieringen: de Vennootschap is onderworpen aan operationele en financiële 
beperkingen in leningsovereenkomsten; herfinanciering van leningen is mogelijk 
niet altijd realiseerbaar;

•  geopolitiek: terroristische aanvallen, piraterij, burgerlijke onlusten en regionale 
conflicten in een gegeven land.

In USD 2018 2017

Auditdiensten met betrekking tot 
de jaarrekening

909.897 870.324

Auditgerelateerde adviesverlening 409.360 7.987

Fiscale adviesverlening 6.180 22.104

Andere niet-auditgerelateerde 
adviesverlening

10.076 0

TOTAAL 1.335.513 900.415
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Als deel van de omkadering van deze interne controle, heeft Euronav:

•  haar ethische waarden en gedragscode gedocumenteerd in de ‘Code of Business 
Conduct and Ethics’ en de ‘Dealing Code’;

•  deze waarden en code eveneens opgenomen in het ‘Staff Handbook’ voor alle 
werknemers;

•  haar bedrijfsstructuur, organigram en functieomschrijvingen en dus ook de taken, 
verantwoordelijkheden en rapporteringslijnen duidelijk gedocumenteerd;

•  de taakverdeling bij belangrijke beslissingen voor het hele bedrijf duidelijk 
gespecificeerd;

•  een duidelijke communicatie verzekerd tussen het plaatselijke management en het 
uitvoerend management door te communiceren via en binnen verscheidene comités 
zoals het management comité, pool comité, inkomstencomité, verzekeringscomité,…;

•  voor de belangrijkste activiteiten, beleidsprincipes geïmplementeerd die Euronav 
wereldwijd toepast en die onderwerpen behandelen met betrekking tot vaste 
activa, proces voor het afsluiten van de financiële verslaggeving, aanbesteding, 
de verkoopcyclus, indekkingstransacties, IT-systemen en -infrastructuur, human 
resources en loonadministratie, thesaurie, belastingen, verzekeringen, ...

Euronav heeft eveneens een ‘Gezondheid, Kwaliteit, Veiligheid en Milieu’ (GKVM) 
beheerssysteem ontwikkeld dat management inzake gezondheid, veiligheid, milieu en 
kwaliteit integreert tot een systeem dat volledig in overeenstemming is met de ISM 
Code voor de ‘Safe Operation of Ships and Pollution Prevention’. 

Om de financiële rapportering te ondersteunen, heeft Euronav een systeem van interne 
controle over financiële rapportering met inbegrip van de beleidslijnen en procedures 
teneinde de transacties en verkoop van activa van de Vennootschap correct weer te geven en 
die redelijke zekerheid bieden dat transacties geregistreerd worden in overeenstemming 
met de algemeen aanvaarde boekhoudstandaarden alsook redelijke zekerheid dat 
ongeoorloofde transacties of het ongeoorloofde gebruik of de ongeoorloofde verkoop 
van activa op tijd opgemerkt worden. Het toezicht op de naleving van de interne controle 
wordt georganiseerd door middel van jaarlijkse beoordelingen uitgevoerd door het Interne 
Auditdepartement en waarvan de resultaten worden gerapporteerd aan corporate finance, 
dat een geconsolideerd rapport voorlegt aan het Audit- en Risicocomité. Meer details 
over de exacte rol en de verantwoordelijkheden van het Audit- en Risicocomité inzake 
de interne controle en de risicobeheerssystemen worden verder toegelicht in de afdeling 
betreffende de bevoegdheden van het Audit- en Risicocomité. 

Daarnaast houdt de Compliance Officer toezicht op de toepassing van het Corporate 
Governance Charter. 

Euronav heeft een Intern Auditdepartement opgericht, dat tot doel heeft strategische, 
financiële, operationele en IT risico’s te beoordelen en te analyseren, specifieke taken uit 
te voeren in overeenstemming met het jaarlijkse interne auditplan en om de bevindingen 
te rapporteren en te bespreken met het Audit- en Risicocomité. Het toepassingsgebied 
van de interne audit betreft zowel de bedrijfsactiviteiten op zich als de interne controle 
over financiële rapportering. Het Intern Auditdepartement wordt bemand door 
aangewezen personeel maar eveneens door personeel van andere departementen en 
door externe dienstverleners voor competenties die intern niet beschikbaar zijn. Een deel 
van het interne auditwerk aangaande interne controle over financiële rapportering wordt 
uitbesteed aan een dienstverlener met de nodige competenties (EY). Het hoofd van het 
Intern Auditdepartement rapporteert aan de CFO en aan het Audit- en Risicocomité. 

Euronav heeft KPMG benoemd als externe auditor om de financiële resultaten te 
verifiëren en de naleving van de Belgische wetgeving na te gaan. De externe auditor 
legt minstens tweemaal per jaar een verslag voor aan het Audit- en Risicocomité. Zij 
worden eveneens uitgenodigd om de jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen om 
hun verslag te presenteren.
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5.1 Beleid inzake indekking
Euronav kan zich gedeeltelijk indekken tegen de blootstelling aan schommelingen van 
de interestvoeten op haar leningen en alle leningen aangegaan voor de financiering 
van schepen zijn op basis van een variabele interestvoet, verhoogd met een marge. 
Euronav houdt geen afgeleide financiële instrumenten aan met het oog op speculatieve 
verhandeling, noch geeft zij deze met dat doel uit. Euronav gebruikt afgeleide financiële 
instrumenten – zoals termijntransacties, renteswaps, het kopen van CAP opties, de 
verkoop van FLOOR opties, deviezenswaps – uitsluitend om de blootstelling aan 
interestvoeten en deviezenkoersen te beheren en om een evenwicht te bereiken tussen 
blootstelling aan vaste en variabele interestvoeten, zoals gedefinieerd door de groep. 
Voor meer details over de financiële instrumenten van Euronav verwijzen wij naar 
note 18 van de jaarrekening.

5.2 Risico’s
Tonnagebelastingsregime

Kort na haar oprichting diende Euronav een aanvraag in tot toepassing van het 
Belgische tonnagebelastingsregime. Dat regime werd haar toegekend door de 
Federale Overheidsdienst voor Financiën op 23 oktober 2003. Na de verwerving van 
de Tanklog-vloot en rekening houdend met de uitdrukkelijke wens van Euronav om 
de schepen onder Griekse vlag te laten varen, kwam Euronav in aanmerking voor 
tonnagebelasting in Griekenland. Als gevolg daarvan, en dat voor een periode van 
tien jaar, werd de belastbare basis van Euronav, in principe, forfaitair bepaald op 
basis van de tonnage van de uitgebate schepen. Na deze eerste tienjarige periode 
werd het tonnagebelastingsregime automatisch verlengd met een nieuwe periode van 
tien jaar. Deze tonnagebelasting vervangt alle factoren die normaliter in aanmerking 
genomen worden bij het berekenen van de gangbare belasting, zoals winst of verlies, 
bedrijfskosten, afschrijvingen, meerwaarden en de afschrijving van vorige verliezen van 
de in België belastbare inkomsten. Sommige van de dochterondernemingen van Euronav 
zijn echter onderworpen aan de gewone Belgische vennootschapsbelasting waardoor 
ze genieten van een fiscale investeringsaftrek dankzij de overnames van bepaalde 
VLCC’s. Niettemin heeft Euronav besloten om het Belgische tonnagebelastingsregime 
aan te vragen voor deze dochterondernemingen. Dat werd begin 2016 voor beide 
dochterondernemingen toegestaan. 

In 2017 en begin 2018 nam de Vennootschap kennis van de correspondentie tussen 
de Belgische overheid en de Europese Commissie in het kader van het verzoek om 
verlenging van de Belgische staatssteun aan de maritieme sector. Het wetsontwerp 
met inbegrip van de door de Commissie gevraagde wetswijzigingen is door de 
Vennootschap geëvalueerd. Euronav verwacht geen nadelig effect van deze wijzigingen 
op het bestaande tonnagebelastingsregime. 

Risico’s verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap
Omwille van de cyclische aard van haar activiteiten waren de bedrijfsresultaten van 
Euronav in het verleden onderhevig aan schommelingen op jaar- of kwartaalbasis. 
Ook in de toekomst zal dat waarschijnlijk zo blijven. De schommelingen in de 
bedrijfsresultaten van Euronav zijn te wijten aan diverse factoren, waarvan sommige 
buiten de controle van Euronav vallen. De tankermarkt is, historisch gezien, een cyclische 
markt. Een markt die gekenmerkt wordt door een hoge graad van volatiliteit als gevolg 
van wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van de vervoerscapaciteit. Allereerst 
wordt het aanbod van tankercapaciteit beïnvloed door het aantal nieuwbouwschepen, 
het verschrotingspercentage van bestaande tankers en de wijziging van wetten en 
reglementeringen. Ten tweede is de vraag naar tankers zeer gevoelig voor de globale 
en regionale marktcondities en voor het productie- en consumptiepeil van ruwe olie. 
De aard en de timing van al deze factoren, waarvan sommige van geopolitieke aard zijn, 
zijn onvoorspelbaar en kunnen een belangrijke impact hebben op de activiteiten van 
Euronav en op haar bedrijfsresultaat.
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Euronav is onderhevig aan operationele en financiële beperkingen in kredietovereenkomsten
De bestaande leningsovereenkomsten van Euronav leggen operationele en financiële 
beperkingen op die een impact hebben op de mogelijkheden van Euronav en van haar 
dochtermaatschappijen, en in bepaalde opzichten deze mogelijkheden beperken of 
uitsluiten, om onder andere bijkomende schulden aan te gaan, effecten in onderpand 
te geven, aandelen in dochtermaatschappijen te verkopen, bepaalde investeringen 
te doen, fusies en overnames te verwezenlijken, schepen te kopen of te verkopen of 
dividenden uit te betalen zonder toestemming van de kredietverschaffer.

De kredietovereenkomsten van Euronav stipuleren eveneens een bepaalde minimale 
marktwaarde voor schepen en andere zekerheden. De financiële instellingen 
kunnen de schuldtermijnen inkorten onder dergelijke kredietovereenkomsten en de 
zekerheden verbonden aan het krediet uitoefenen in geval van faillissement, alsook 
wanneer Euronav in gebreke zou blijven haar verplichtingen volledig te honoreren. In 
geen enkele van deze omstandigheden is er een garantie dat Euronav over voldoende 
fondsen of andere middelen zal beschikken om al haar verbintenissen na te komen.

Daling van vrachttarieven, scheepswaarden en andere verslechteringen van de markt 
kunnen leiden tot bijzondere waardeverminderingen 
De Vennootschap evalueert de boekwaarde van haar schepen om te bepalen of er 
zich gebeurtenissen hebben voorgedaan die een bijzondere waardevermindering van 
hun boekwaarde vereisen. De realiseerbare waarde van de schepen wordt beoordeeld 
op basis van gebeurtenissen en veranderingen in omstandigheden die erop zouden 
kunnen wijzen dat de boekwaarde van de activa mogelijk niet wordt gerealiseerd. De 
beoordeling van mogelijke indicatoren voor een bijzondere waardevermindering en 
de projectie van toekomstige kasstromen met betrekking tot de schepen is complex 
en vereist dat de Vennootschap verschillende schattingen maakt met betrekking tot, 
onder andere, scheepswaarden, toekomstige vrachttarieven, inkomsten van schepen, 
disconteringspercentages en de economische levensduur van schepen. Veel van deze 
elementen zijn, historisch gezien, onderhevig aan volatiliteit. De Vennootschap evalueert 
de realiseerbare waarde als de hoogste waarde van de reële waarde verminderd met 
de verkoopkosten en de bedrijfswaarde. Als de realiseerbare waarde lager is dan de 
boekwaarde van het schip, wordt het schip geacht een bijzondere waardevermindering 
te hebben ondergaan. De boekwaarden van de Euronav-schepen vertegenwoordigen 
mogelijk niet hun reële marktwaarde op eender welk moment omdat de nieuwe 
marktprijzen van tweedehandse schepen de neiging hebben te fluctueren naargelang de 
veranderingen in vrachttarieven en de prijzen van nieuwbouwschepen. Voor de jaren die 
eindigden op 31 december 2018 en 2017 evalueerde de Vennootschap de realiseerbare 
waarde van haar schepen en erkende ze geen bijzondere waardevermindering. De 
factoren waarmee de Vennootschap rekening hield in haar schatting, zijn beschreven 
in de kritische waarderingsgrondslagen.

In het verleden hanteerde de Groep een vaste periode van 10 jaar om een 
scheepvaartcyclus te definiëren. Recentelijk is deze periode van 10 jaar volatieler van 
aarde geworden en ingevolge hiervan minder betrouwbaar. Door scheepvaartcycli 
van piek tot piek in kaart te brengen over een periode van 20 jaar, werd duidelijk 
dat de looptijd van een scheepvaartcyclus in de laatste 15 jaar varieert tussen 4 
en 7 jaar, of zelfs langer. De vaste periode van 10 jaar is om die reden niet meer 
representatief voor een scheepvaartcyclus. Het Management heeft daarom besloten 
zich op volledige scheepscycli te baseren gedefinieerd als van piek tot piek en met 
een weging (met inbegrip van het oordeel van het Management) ten opzichte van 
voorbije cycli. De huidige cyclus werd voorspeld op basis van het oordeel van het 
Management op basis van analyserapporten en ervaring. Door toepassing van deze 
maatregel, wordt de volatiliteit beperkt vermits zowel betere als slechtere jaren in 
rekening worden genomen. Onder de oude maatregel, waarbij een vaste periode van 
10 jaar in beschouwing werd genomen, zal het TCE-tarief hoog zijn wanneer een goed 
jaar aan de statistieken wordt onttrokken, en laag wanneer een goed jaar aan de 
statistieken wordt onttrokken. 
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Eventuele bijzondere waardeverminderingen als gevolg van verdere dalingen van de 
vrachttarieven kunnen een negatieve invloed hebben op onze activiteiten, financiële 
situatie, bedrijfsresultaten of de beurskoers van de gewone aandelen van de Vennootschap.

Euronav is onderhevig aan risico’s inherent aan de uitbating van zeeschepen
De activiteiten van Euronav zijn onderhevig aan verschillende risico’s, zoals extreme 
weersomstandigheden, nalatigheid van haar personeel, mechanische defecten aan de 
schepen, botsingen, zware schade aan de schepen, schade of verlies van vracht, en het 
wegvallen van commerciële activiteiten ten gevolge van (geo)politieke omstandigheden 
en gebeurtenissen, vijandelijkheden of stakingen. De exploitatie van zeeschepen is 
bovendien onderworpen aan de inherente mogelijkheid van maritieme rampen zoals 
olielekken en andere milieurampen, alsook aan de verplichtingen die gepaard gaan 
met het bezitten en uitbaten van schepen in het internationale handelsverkeer.

Euronav is van mening dat haar huidige verzekeringsbeleid volstaat om haar te 
beschermen bij mogelijke ongevallen. Euronav gelooft ook dat zij voldoende ingedekt 
is tegen milieuschade en vervuiling zoals vereist door de betreffende wetgeving en de 
standaardpraktijken in de sector. Hoe dan ook is er geen garantie dat een dergelijke 
verzekering beschikbaar zal blijven aan tarieven die door de Vennootschap als redelijk 
beschouwd worden, of dat dergelijke verzekering voldoende zal blijven om alle verliezen 
door Euronav opgelopen, te dekken, of de kost van elke schadeclaim ingediend tegen 
Euronav te dekken, of dat de verzekeringen het inkomstenverlies ten gevolge van het 
uit de vaart halen van een schip zal dekken. Indien er schadeclaims zouden ingediend 
worden tegen Euronav, dan kunnen haar schepen in beslag genomen worden of 
onderworpen worden aan andere gerechtelijke procedures.

De activiteiten van Euronav zijn onderworpen aan een uitgebreide milieuwetgeving die een 
forse toename van de kosten van Euronav zou kunnen veroorzaken
De activiteiten van Euronav zijn onderworpen aan een uitgebreide, wijzigende 
milieuwetgeving. Euronav heeft in het verleden aanzienlijke kosten gemaakt om deze 
wetgeving en reglementeringen na te leven, waaronder uitgaven voor aanpassingen 
aan schepen en wijzigingen in operationele procedures. Euronav verwacht dat deze 
uitgaven hoog zullen blijven. Bijkomende wetten en reglementeringen kunnen 
ingevoerd worden en zouden Euronav kunnen beperken in haar activiteiten of zouden 
een aanzienlijke stijging van haar kosten kunnen veroorzaken. Dat alles kan een 
negatieve impact hebben op de activiteiten van Euronav, haar financiële situatie en 
haar bedrijfsresultaten.

De voorspellingen voor een bepaalde periode kunnen mogelijk niet verwezenlijkt worden 
als gevolg van onvoorziene economische cycli
Al leveren diverse analisten voorspellingen inzake de ontwikkeling van de markten, 
toch kunnen deze voorspellingen niet altijd precies de toekomstige vrachttarieven 
weergeven. Deze zijn eerder onvoorspelbaar. Het voorspellen van vrachttarieven wordt 
bemoeilijkt door de onzekere vooruitzichten van de wereldeconomie.

Euronav heeft in de toekomst misschien bijkomend kapitaal nodig en zal misschien niet de 
geschikte fondsen tegen aanvaardbare voorwaarden vinden
Euronav deed aanzienlijke investeringen tijdens de voorbije jaren. Al zijn de meeste 
van deze projecten voldoende gefinancierd, toch bestaat het risico dat de financiële 
markten niet voldoende fondsen ter beschikking zullen kunnen stellen om dergelijke 
projecten te blijven ondersteunen.

De activiteiten van Euronav zijn onderhevig aan schommelingen in wisselkoersen en 
rentetarieven en deze veroorzaken uitgesproken afwijkingen in haar nettoresultaten
De inkomsten van Euronav worden hoofdzakelijk weergegeven in USD, al worden 
sommige uitbatingskosten uitgedrukt in andere munteenheden, vooral in euro. Deze 
gedeeltelijke wanverhouding tussen operationele inkomsten en uitgaven kunnen 
aanleiding geven tot schommelingen in de nettoresultaten van Euronav.
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Euronav is onderworpen aan risico’s die inherent zijn aan het converteren van schepen in 
drijvende opslag- en verladingsplatformen en de FSO-activiteiten
De FSO-activiteiten van Euronav zijn onderhevig aan verscheidene risico’s inclusief 
vertragingen, overschrijding van kosten, nalatigheid van werknemers, mechanische 
defecten aan machines, aanvaringen, ernstige schade aan schepen, schade aan of 
verlies van lading, piraterij of stakingen. In geval van vertraging in de levering van een 
FSO onder een dienstencontract aan de eindgebruiker, kunnen de contracten gewijzigd 
of geannuleerd worden. Bovendien is de werking van FSO-schepen onderhevig aan 
de inherente mogelijkheid van maritieme rampen zoals olievervuiling en andere 
milieurampen, en de verplichtingen voortkomend uit de eigendom en het beheer 
van schepen in de internationale handel. Euronav heeft zich momenteel voldoende 
verzekerd tegen mogelijke ongevallen, milieuschade en -vervuiling, zoals vereist door 
de toepasselijke wetgeving en de standaardpraktijken in de sector. Niettemin is er geen 
garantie dat een dergelijke verzekering beschikbaar zal blijven aan tarieven die door de 
Vennootschap als redelijk beschouwd worden, of dat dergelijke verzekering voldoende 
zal blijven om alle verliezen door Euronav opgelopen of de kost van elke schadeclaim 
ingediend tegen Euronav te dekken, of dat de verzekeringen het inkomstenverlies ten 
gevolge van het uit de vaart halen van een schip zal dekken. Indien er schadeclaims 
zouden ingediend worden tegen Euronav, dan kunnen haar schepen in beslag genomen 
worden of onderworpen worden aan andere gerechtelijke procedures.

Herfinanciering van leningen is mogelijks niet altijd realiseerbaar
Er is geen garantie dat Euronav in staat zal zijn om haar leningen terug te betalen of te 
herfinancieren aan aanvaardbare voorwaarden of gewoon terug te betalen wanneer zij 
opeisbaar worden. Financiële markten en schuldmarkten zijn niet altijd open, onafhankelijk 
van de situatie van Euronav en het gebrek aan schuldfinanciering zou dat Euronav’s 
activiteiten, financiële situatie en bedrijfsresultaten negatief kunnen impacteren.

Wijzigingen door IMO aan Annex VI voor aan MARPOL onderhevige oceaanvaardige schepen 
met betrekking tot strengere normen inzake uitstoot (“IMO 2020”) kunnen forse stijgingen 
in de kosten van Euronav met zich meebrengen
Op 1 januari 2020 zal de International Maritime Organisation (IMO) een nieuwe regelgeving 
implementeren omtrent een maximum zwavelgehalte van 0,50% in scheepsbrandstof. 
Om aan de nieuwe maximumgrens te voldoen, zullen schepen gebruik moeten maken 
van scheepsbrandstof met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,50%, in tegenstelling 
tot de huidige limiet van 3,50%, met als doel de hoeveelheid zwaveloxide te verminderen.

Euronav zal mogelijk bijkomende onkosten maken om aan deze herziene standaard 
te kunnen voldoen. Bijkomende of nieuwe conventies, wetten en regelgeving kunnen 
ertoe leiden dat de installatie van dure uitstoot controlesystemen vereist is, hetgeen 
Euronav’s activiteiten, operationele resultaten, kasstromen en financiële situatie 
negatief kan beïnvloeden.

In de aanloop naar 1 januari 2020 heeft Euronav ervoor geopteerd om geen scrubbers 
te installeren. De Vennootschap blijft nauw samenwerken met leveranciers en 
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producenten van alternatieve mechanismen, waaronder de rechtstreekse aankoop van 
fysieke brandstofolie met een laag zwavelgehalte op de groothandelsmarkt en de opslag 
van deze brandstofolie op zee in een vaartuig in eigendom van Euronav, met als doel 
zich te verzekeren van de beschikbaarheid van kwalitatieve conforme brandstofolie en 
weerstand te bieden tegen de volatiliteit in de prijzen tussen HFO en LSFO. De aankoop 
van grote hoeveelheden LSFO impliceert een risico op het vlak van grondstofprijzen 
in geval van fluctuaties van de prijzen van de aangekochte grondstof vanaf het tijdstip 
van aankoop tot het tijdstip van verbruik. Euronav zal mogelijk financiële strategieën 
aanwenden met het oog op risicobeperking. De opslag en het toekomstige verbruik 
van de aangekochte grondstof kan mogelijk vereisen dat Euronav zulke grondstoffen 
mengt, vermengt of op enigerlei wijze combineert, verwerkt of manipuleert, hetgeen 
bepaalde operationele risico’s met zich meebrengt en wat kan resulteren in het verlies 
of de beschadiging van de aangekochte grondstoffen.

Risico’s met betrekking tot de TI Pool, de joint ventures en de verbonden ondernemingen zouden 
Euronav’s activiteiten, financiële situatie en bedrijfsresultaten negatief kunnen beïnvloeden
Hoewel inspanningen gedaan worden om de risico’s binnen Euronav te identificeren 
en te beheren, is dat niet steeds mogelijk of afdwingbaar. In het geval van de TI Pool, 
joint ventures en verbonden ondernemingen, kan/kunnen de andere partner(s) een 
verschillende visie hebben, ten gevolge waarvan, volgens Euronav, een specifieke 
aanpak van risico’s beperkt of zelfs onmogelijk kan zijn. De verschillende benaderingen 
van deze risico’s kunnen leiden tot gevolgen die verschillen van deze die Euronav zou 
hebben ondergaan of had willen ondergaan, hetgeen Euronav’s activiteiten, financiële 
situatie en bedrijfsresultaten negatief kan beïnvloeden.

Daden van piraterij op zeeschepen kunnen onze activiteiten negatief beïnvloeden
Historisch gezien trof de piraterij vooral zeeschepen actief in bepaalde regio’s in 
de wereld zoals de Zuid-Chinese Zee, de Golf van Guinee en de Golf van Aden nabij 
Somalië. De laatste jaren verminderde het aantal incidenten in de Golf van Aden en in de 
Indische Oceaan aanzienlijk, terwijl er een stijging was van het aantal incidenten in de 
Zuid-Chinese Zee. De situatie in de Golf van Guinee stabiliseerde dan weer min of meer. 
Indien deze aanvallen zich voordoen in regio’s waar onze schepen ingezet worden en die 
door verzekeraars worden gekwalificeerd als zones met een ‘verhoogd risico’, zouden de 
premies aanzienlijk kunnen verhogen en het verkrijgen van een verzekering bemoeilijken. 
Bovendien zouden in dergelijke omstandigheden, de kosten voor de bemanning, alsook de 
eventuele kosten die kunnen worden gemaakt voor het gebruik van veiligheidsagenten, 
kunnen stijgen. Daarnaast zou de kaping van één van onze schepen ten gevolge van een 
daad van piraterij, een stijging van de kosten, of het helemaal niet beschikbaar zijn van 
verzekeringen voor onze schepen, een belangrijk negatief effect kunnen hebben op onze 
activiteiten, financiële situatie, kasstromen, bedrijfsresultaten en de mogelijkheid om 
dividenden te betalen. Om een antwoord te bieden tegen de piraterij, in het bijzonder in 
de Golf van Aden, nabij de kust van Somalië en het hele gebied van de westelijke Indische 
Ocean, volgt Euronav, in overleg met de regelgevende overheden, de laatste versie van 
BMP4 (Best Management Practices), een gids die gezamenlijk werd opgesteld door 
EUNAVFOR, het NAVO Scheepscentrum en UKMTO (UK Maritime Trade Operations) 
alsook door verschillende maritieme sectororganisaties of kan de Vennootschap in 
bepaalde gevallen zelfs overwegen gewapende bewakers aan boord te nemen. Hoewel 
het inzetten van deze bewakers bedoeld is om de kaping van schepen te voorkomen, kan 
het ook ons aansprakelijkheidsrisico vergroten voor dood of verwonding van personen 
of schade aan persoonlijke bezittingen en bezittingen van derden, hetgeen Euronav’s 
activiteiten, financiële situatie, kasstromen, bedrijfsresultaten en de mogelijkheid om 
dividenden te betalen negatief kan beïnvloeden. 

Euronav is onderworpen aan risico’s met betrekking tot de adequate bescherming van 
kritieke data en infrastructuur tegen ongeoorloofd gebruik of enige andere vorm van 
cybercriminaliteit 
De activiteiten van Euronav zijn onderworpen aan het risico op discontinuïteit als gevolg 
van ongeoorloofd gebruik, diefstal, sabotage, virussen of enige andere verstorende 
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activiteit op de IT-infrastructuur van de Vennootschap, die de vertrouwelijkheid, de 
integriteit en de beschikbaarheid van data en/of IT-systemen zou kunnen beïnvloeden. 
Euronav heeft onder meer plannen inzake bedrijfscontinuïteit, een regelmatig getest 
IT-controlekader, continue toegangscontrole en onafhankelijke penetratietesten 
geïmplementeerd in de Euronav-kantoren en aan boord van de schepen. De controles 
van de Vennootschap omvatten ook naleving van de bestaande gerelateerde regelgeving 
en wetgeving en implementeren volledige naleving van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (EU), zoals goedgekeurd op 14 april 2016. 

6. Inlichtingen vereist in het jaarverslag op grond van artikel 34 van het Koninklijk 
Besluit van 14 november 2007
6.1 Kapitaalstructuur

Bij het opstellen van dit jaarverslag bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Euronav 
NV 239.147.505,82 USD, vertegenwoordigd door 220.024.713 aandelen zonder nominale 
waarde. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Euronav houdt 3.370.544 
eigen aandelen aan op 18 maart 2019. 

Bij het opstellen van dit jaarverslag stonden er geen converteerbare obligaties of 
eeuwigdurende preferente effecten uit. Naast de aandelenoptieplannen (zie sectie 
4.5 van deze Verklaring inzake Corporate Governance), bestaan er geen andere 
aandelenplannen, aandelenopties of andere rechten om aandelen van de Vennootschap 
te verwerven.

6.2 Beperkingen aan de uitoefening van stemrechten of van overdracht van effecten
Elk aandeel geeft recht op één stem. De Vennootschap heeft geen effecten uitgegeven 
die de houder ervan bijzondere stemrechten of controle zouden verlenen. De 
statuten bevatten geen beperkingen van stemrechten en elke aandeelhouder kan 
zijn stemrechten uitoefenen op voorwaarde dat hij geldig toegelaten werd tot de 
Aandeelhoudersvergadering en zijn stemrechten niet geschorst zijn. Overeenkomstig 
artikel 12 van de statuten is de Vennootschap gerechtigd om de uitoefening van 
stemrechten verbonden aan aandelen waarvan verscheidene personen eigenaar zijn, 
te schorsen. Niemand kan op de Aandeelhoudersvergadering stemmen op basis van 
de stemrechten verbonden aan effecten waarvoor de formaliteiten voor de toelating tot 
de Algemene Vergadering zoals neergelegd in artikel 34 van de statuten of de wet niet 
tijdig of niet correct werden vervuld. Evenzo zijn er geen beperkingen in de statuten of 
bij wet met betrekking tot de overdracht van effecten.

6.3 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in Antwerpen 
op de tweede donderdag van de maand mei om 11 uur op de hoofdzetel of op elke andere 
plaats vermeld in de oproeping. Indien deze datum een officiële feestdag zou zijn, zal de 
Algemene Vergadering plaatsvinden op de eerste werkdag voorafgaand aan die datum.

6.4 Aandeelhoudersovereenkomsten of andere over eenkomsten
De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van enige aandeelhoudersovereenkomsten 
of andere overeenkomsten tussen de hoofdaandeelhouders of andere aandeelhouders 
die de overdracht van effecten of de uitoefening van stemrechten beperken. Tussen de 
hoofdaandeelhouders bestaan geen aandeelhoudersovereenkomsten noch stemafspraken. 
Zij handelen evenmin in onderling overleg. Er zijn geen overeenkomsten tussen de 
Vennootschap en haar werknemers of Bestuurders die voorzien in een vergoeding in 
geval van ontslag volgend op een openbaar bod. Met uitzondering van de gangbare 
marktconforme clausules inzake controlewijziging onder de kredietovereenkomsten, 
de naaktrompbevrachtingsovereenkomsten in het kader van sale & leaseback-
transacties en de incentive plannen op lange termijn, zijn er verder geen belangrijke 
overeenkomsten waarbij de Vennootschap betrokken partij is en die in voege treden, 
dan wel gewijzigd of beëindigd worden in geval van verandering van controlewijziging 
van de Vennootschap na een openbaar bod. 
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6.5 Benoeming en vervanging van Bestuurders
De statuten (artikel 17 en volgende) en Afdeling III.2 van het Corporate Governance Charter 
van Euronav bevatten specifieke regels met betrekking tot de (her)benoeming, vervanging 
en de evaluatie van Bestuurders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
benoemt de Raad van Bestuur. De Raad legt de voorstellen voor de (her)benoeming 
van Bestuurders – ondersteund door een aanbeveling van het Corporate Governance 
en Benoemingscomité – ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Indien 
een bestuurdersmandaat openvalt in de loop van de termijn waarvoor die Bestuurder 
benoemd was, kunnen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur voorlopig in de 
vacature voorzien tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering die over de definitieve 
vervanging beslist. De Bestuurder die in deze omstandigheden wordt benoemd, is slechts 
benoemd voor de termijn om het mandaat van degene die hij vervangt, te voleindigen. 
Bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Na het verstrijken 
van deze termijn is elke Bestuurder herverkiesbaar. 

6.6 Statutenwijzigingen
De statuten kunnen gewijzigd worden door de Buitengewone Algemene Vergadering 
in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen. Elke statutenwijziging 
vereist een gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

6.7 Machtiging aan de Raad van Bestuur inzake kapitaalsverhoging
De statuten (artikel 5) bevatten specifieke regels betreffende de machtiging tot 
kapitaalsverhoging. Aan de Raad van Bestuur is bij besluit van de Algemene Vergadering 
de dato 13 mei 2015 de bevoegdheid verleend om binnen de termijn van vijf jaar te 
rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meerdere malen 
op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen 
met een maximumbedrag van 150.000.000 USD.

7. WINSTVERDELING
De Raad van Bestuur kan overeenkomstig de statuten van Euronav en het toepasselijke 
Belgische recht van tijd tot tijd dividenden aankondigen en uitkeren. De aankondiging 
en uitkering van eventuele dividenden vereisen steeds de goedkeuring van de Raad van 
Bestuur (in het geval van interimdividenden) of van de aandeelhouders (in het geval van 
gewone of tussentijdse dividenden).

Het huidige beleid inzake aandeelhoudersrendement, zoals aangenomen door de 
Raad van Bestuur luidt als volgt: de Vennootschap heeft de intentie om een minimum 
nettowinst uit te keren van minstens 0,12 USD in totaal per aandeel per jaar indien (a) de 
Vennootschap volgens de Raad van Bestuur over een sterke handelsbalans en liquiditeit 
beschikt gecombineerd met (b) voldoende uitzicht op inkomsten uit vaste contracten. 

Indien de resultaten per aandeel positief zijn en het bedrag van het gewaarborgde 
dividend overstijgen, zal dit bijkomend inkomen* toegekend worden aan: bijkomende 
cash dividenden, inkoop eigen aandelen, versnelde schuldaflossing of de aankoop van 
schepen waarvan de Raad van Bestuur oordeelt op dat moment dat zulke aankoop 
bijdraagt aan waardeverhoging voor de aandeelhouders. 

In het algemeen is het niet toegelaten dat Euronav dividenden uitkeert indien dat zou 
resulteren in een wanbetaling onder of een inbreuk op de kredietovereenkomsten 
van Euronav. Gelieve de laatste 20-F filing van het jaarverslag te raadplegen inzake 
beperkingen op Euronav’s mogelijkheid om dividenden uit te keren volgens de 
bepalingen in de overeenkomsten die de schuldverbintenissen betreffen. Het Belgische 
recht verbiedt normaal gezien de uitkering van dividenden, tenzij het nettoactief op de 
datum van afsluiting van het laatste boekjaar daardoor niet onder het bedrag van het 
gestorte of (indien hoger) opgevraagde maatschappelijk kapitaal valt en voor zover 5% 
van de nettowinst voor de dividenduitkering wordt toegewezen aan de wettelijke reserves 
totdat deze 10% van het maatschappelijk kapitaal bedragen. Dividenduitkeringen 
mogen niet plaatsvinden als het resultaat daarvan zou zijn dat de waarde van het 

*  Verwerking van minderwaarden en 
meerwaarden 
Als deel van haar uitkeerbeleid zal 
Euronav uitzonderlijke minwaarden 
blijven meerekenen bij het toekennen 
van bijkomende dividenden maar ook 
uitzonderlijke meerwaarden blijven 
uitsluiten bij het uitkeren van bijkomende 
dividenden.

*  Verwerking van uitgestelde belastingvorderingen 
(DTA) en uitgestelde belastingschulden (DTL) 
Als deel van haar uitkeerbeleid zal Euronav 
niet-geldelijke elementen die de resultaten 
beïnvloeden zoals DTA en DTL niet 
meerekenen.
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nettoactief minder bedraagt dan de som van (i) het bedrag van het maatschappelijk 
kapitaal, (ii) het bedrag van de hiervoor vermelde wettelijke reserves en (iii) andere 
reserves die volgens de statuten van Euronav of volgens de wet vereist zijn, zoals 
bijvoorbeeld onbeschikbare reserves indien Euronav eigen aandelen zou aanhouden. 
Het is mogelijk dat Euronav in de toekomst niet voldoende reserves beschikbaar heeft 
om dividenden uit te keren en dat dochterondernemingen niet voldoende fondsen of 
reserves beschikbaar hebben om uitkeringen te betalen aan Euronav. Euronav kan niet 
garanderen dat er überhaupt dividenden zullen uitgekeerd worden. Bovendien kan het 
vennootschapsrecht dat van toepassing is op dochterondernemingen onder bepaalde 
omstandigheden beperkingen opleggen met betrekking tot dividenduitkeringen.

8. GEDRAGSCODE 
De Raad van Bestuur keurde op haar vergadering van 19 december 2018 de Euronav 
Gedragscode opnieuw goed. Het doel van de Gedragscode bestaat erin de werknemers 
te begeleiden bij de bevordering en bescherming van de goede reputatie van Euronav. 
De Gedragscode zet de beleidspunten en richtlijnen uiteen die de waarden van 
Euronav belichten en meer bepaald haar relaties met klanten, aandeelhouders, 
belanghebbenden en de samenleving in het algemeen. De volledige tekst van de 
Gedragscode bevindt zich op de website: www.euronav.com.

9. MAATREGELEN IN VERBAND MET MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MACHTSMISBRUIK
Gelet op de op de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 april 2014 inzake marktmisbruik (‘market abuse regulation’) en houdende intrekking 
van Richtlijn 2003/6/EC van het Europees Parlement en de Raad en de richtlijnen van 
de Commissie 2003/124/EC, 2003/125/EC en 2004/72/EC (de ‘Market Abuse Regulation’ 
of ‘MAR’), keurde de Raad van Bestuur op zijn vergadering van 19 december 2018 een 
geactualiseerde versie van de ‘Dealing Code and Policies and Procedures to Detect and 
Prevent Insider Trading’ van de Vennootschap opnieuw goed, ook wel ‘Dealing Code’ 
genoemd. De Dealing Code bevat onder andere beperkingen in het handelen in Euronav 
aandelen gedurende zogenaamde ‘gesloten periodes’, die sinds 2006 van toepassing 
zijn, en ook andere procedures en veiligheidsmaatregelen die de Vennootschap heeft 
geïmplementeerd in overeenstemming met de Market Abuse Regulation.

De Directeurs, Bestuurders, Managers en personeelsleden van Euronav die wensen 
te handelen in Euronav aandelen dienen voorafgaandelijk toelating te krijgen van de 
Compliance Officer. Transacties die bekendgemaakt dienen te worden in overeenstemming 
met de Market Abuse Regulation worden te gepasten tijde openbaar gemaakt.

10. GUBERNA
Aangezien Euronav sterk gelooft in de verdiensten van de principes van deugdelijk 
bestuur en veel belang hecht aan een verdere ontwikkeling van haar corporate 
governance structuur, sloot de Vennootschap zich eind 2006 aan als institutioneel lid bij 
Guberna (www.guberna.be). Guberna is een kenniscentrum dat corporate governance 
in al zijn dimensies promoot en een platform biedt waar ervaringen, kennis en beste 
praktijken kunnen worden uitgewisseld.

11. GENDERDIVERSITEIT
Overeenkomstig bepaling 2.1 van de Corporate Governance Code dient de Raad van 
Bestuur te worden samengesteld op basis van genderdiversiteit en diversiteit in het 
algemeen. De huidige Raad van Bestuur van Euronav is samengesteld uit vijf mannen 
en twee vrouwen met uiteenlopende doch complementaire kennis en ervaring. De 
Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de Wet van 28 juli 2011 met betrekking tot 
genderdiversiteit en de aanbeveling van de Corporate Governance en Benoemingscomité 
als gevolg van het in voege treden van de wet inzake de vertegenwoordiging van vrouwen 
in de Raden van Bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. 

In januari 2018 werd Euronav geselecteerd als een van 100 bedrijven binnen tien sectoren 
om deel uit te maken van de 2018 Bloomberg International Gender-Equality Index (GEI). 
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Deze uitgebreide referentie-index werd gelanceerd in de Verenigde Staten en meet 
gendergelijkheid op basis van interne bedrijfsstatistieken, werknemersbeleid, externe 
ondersteuning en betrokkenheid en een genderbewust productaanbod. De vermelding 
in deze index betekent dat Euronav’s inspanningen in het creëren van een omgeving 
die gendergelijkheid steunt, erkend worden en dat de vraag naar diverse en betrokken 
werkplekken stijgt. 

Euronav nam deel aan een enquête opgezet door Bloomberg International in samenwerking 
met externe deskundigen, waaronder Women’s World Banking, Catalyst, Working Mother 
Media, National Women's Law Center en National Partnership for Women & Families. De 
vennootschappen die dit jaar werden opgenomen, haalden of overtroffen een wereldwijde 
drempel opgesteld door Bloomberg inzake publicatie van bedrijfsinformatie en het behalen 
of aannemen van de beste statistieken en beleidslijnen. 

Op 31 december 2018 bestond het Directiecomité uit vier mannen waarvan drie gevestigd 
zijn in België en een in Groot-Brittannië. Ze behaalden allen academische diploma’s in 
verschillende disciplines zoals Rechten, Financiën, Scheepvaart en Wetenschap. Voor ze 
bij Euronav startten, werkten ze in de financiële, juridische en scheepvaartsector. Ze zijn 
tussen 44 en 59 jaar en zijn gemiddeld 12 jaar in hun huidige directiefunctie bij Euronav. 

Op 1 januari 2019 werden Brian Gallagher en Stamatis Bourboulis benoemd als lid van het 
Directiecomité. Het Directiecomité bestaat nu uit 6 mannen, waarvan drie gevestigd zijn in 
België, twee in Groot-Brittannië en een in Griekenland.

Op 31 december 2018 bestond het Senior Management (HR Group Head, Secretary General, 
General Manager Nantes office, General Manager Greek Office, HSQE Manager) uit twee 
mannen en twee vrouwen. Een persoon woont in Groot-Brittannië, een in België, een in 
Frankrijk en een in Griekenland. Allen hebben ze academische diploma’s in Economie, 
Rechten, Geschiedenis of Scheepvaart. Ze begonnen hun carrière in de financiële, juridische 
of scheepvaartsector en zijn gemiddeld vijf jaar in hun huidige functie bij Euronav. Hun 
leeftijden situeren zich tussen 41 en 61 jaar. 

12. RESULTAATVERWERKING EURONAV NV 
Het te bestemmen resultaat van het boekjaar bedraagt -116.605.793,35 USD, wat met 
inbegrip van de overdracht van vorig boekjaar ten bedrage van 155.523.252,50 USD en 
een onttrekking aan de beschikbare reserves van 48.090.805,12 USD, een te verdelen 
winstsaldo geeft van 87.008.264,27 USD. 

Aan de Algemene Vergadering van 9 mei 2019 zal door de Raad van Bestuur worden 
voorgesteld een totaal brutodividend uit te keren aan alle aandeelhouders ten bedrage 
van 0,12 USD per aandeel. Rekening houdend met het interimdividend van 0,06 
USD per aandeel dat werd uitgekeerd in oktober 2018 en onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de aandeelhouders, wordt er een finaal dividend van 0,06 USD per 
aandeel uitgekeerd na de Algemene Aandeelhoudersvergadering. Het dividend zal 
vanaf 24 mei 2019 betaalbaar zijn. Het aandeel zal ex-dividend noteren vanaf 15 mei 
2019 (registratiedatum 16 mei 2019). Het dividend zal aan de houders van Euronav-
aandelen die genoteerd en verhandelbaar zijn op Euronext Brussels, worden betaald in 
EUR tegen de USD/EUR-wisselkoers op de registratiedatum.

Indien dat voorstel wordt goedgekeurd, zal de winstverdeling er als volgt uitzien:

• kapitaal en reserves 3.955.371,60 USD
• dividenden  26.402.965,56 USD
•  over te dragen  56.649.927,11 USD 

18 Maart 2019
Raad van Bestuur

Het 
Directiecomité 
van Euronav 
bestaat uit zes 
personen met 
achtergronden in 
finance, rechten 
en scheepvaart, 
uit België, Groot-
Brittannië en 
Griekenland.
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Groeps-
structuur

Euronav Ship Management SAS
Euronav Ship Management SAS met hoofdkantoor in Nantes in het Zuiden van 
Bretagne, Frankrijk, en met een bijkantoor in Antwerpen, België, is naast het 
traditionele scheepsbeheer verantwoordelijk voor de offshoreprojecten van Euronav 
en het beheer van de schepen aangewend voor de off-shore industrie. Daaronder 
vallen de aanbestedingsprojecten de conversiewerken alsook het beheer van deze 
schepen met inbegrip van bemanningsbeheer, technisch beheer, aankoopbeheer, 
boekhouding en kwaliteit. De kantoren in Nantes en in Antwerpen staan tevens in voor 
het bemanningsbeheer van de Euronav-schepen.

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd, werd opgericht in november 2005 als bijkantoor 
van Euronav NV in Athene, Griekenland. Het kantoor staat in voor het beheer van de 
olietankers van Euronav en het toezicht op de aanbouw van de nieuwbouwschepen. 
Het scheepsbeheer omvat bemanningsbeheer, technisch beheer, aankoopbeheer, 
boekhouding, het verzekeren van gezondheid, veiligheid, milieubescherming en kwaliteit, 
alsook juridisch advies en IT-ondersteuning aan de vloot.

Euronav (UK) Agencies Ltd
Euronav (UK) Agencies Ltd, gevestigd in het hart van Londen, is een handelsagentschap 
van de Euronav-groep. Dankzij haar aanwezigheid in Londen kan Euronav nauw 
samenwerken met de belangrijkste in Londen gevestigde klanten en internationale 
makelaars.

Euronav Hong Kong Ltd
Euronav Hong Kong Ltd. is de holdingmaatschappij van vier 100%-dochterondernemingen 
(waarvan er twee momenteel worden ontbonden) en drie 50%-joint ventures (waarvan 
er één momenteel wordt ontbonden). De 100%-dochterondernemingen die onder 
Euronav Hong Kong Ltd. vallen, zijn: Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. (zie korte 
samenvatting hierboven), Euronav Singapore Pte. Ltd., Euronav Luxembourg SA, en 
Euro-Ocean Ship Management (Cyprus) Ltd., een scheepsmanagementbedrijf dat instaat 
voor het beheer van de bemanning van de FSO’s. 

TI Asia Ltd. en TI Africa Ltd., 50%-joint ventures met International Seaways, Inc., zijn 
de eigenaars van respectievelijk de FSO Asia en FSO Africa, die momenteel beide 
zijn ingezet op het Al Shaheenolieveld voor de kust van Qatar. De 50% joint venture, 
Kingswood Co. Ltd., is samen met een bedrijf dat eigenaar is van the Oak Maritime 
groep volledig eigenaar van Seven Seas Shipping Ltd., dat na het einde van de joint 
venture haar VLCC verkocht aan Euronav NV. Zowel Kingswood Co. Ltd. en Seven Seas 
Shipping Ltd. worden binnenkort ontbonden. 

Euronav Shipping NV en Euronav Tankers NV
Als gevolg van de overname van vijftien VLCC’s in januari 2014, werden Euronav 
Shipping NV en Euronav Tankers NV opgericht als dochterondernemingen van 
Euronav NV, respectievelijk in januari en februari 2014. Elk van deze vennootschappen 
heeft het Belgische tonnagebelastingsregime aangevraagd. Dat werd voor beide 
dochterondernemingen toegestaan op 1 januari 2016.

Euronav MI II Inc.
In het vierde kwartaal van 2017 integreerde Euronav NV een nieuwe 
100%-dochteronenming, Euronav MI Inc., onder de bestaande wetgeving van de 
Republic of the Marshall Islands, met het oog op de nakende fusie (de ‘fusie’) met 
with Gener8 Maritime Inc. ('Gener8'). Volgend op de fusieoverenkomst gesloten tussen 
Euronav en Gener8 op 20 december 2017, fusioneerde Euronav MI Inc. met en in 
Gener8 op het tijdstip van het voltrekken van de fusie op 12 juni 2018, waarbij Gener8 
de overlevende vennootschap werd, in 100% eigendom van Euronav NV. Tegelijk werd 
de naam van de overlevende vennootschap gewijzigd naar Euronav MI II Inc.
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Als ultieme moedervennootschap van de Gener8 groep, voor voltrekking van de fusie, 
bezit Euronav MI II Inc. nog steeds bepaalde directe en indirecte dochterondernemingen, 
dewelke veelal dienden als rederij voor speciale doeleinden binnen de Gener8 groep. 
Ingevolge de verkoop van de activa in deze vennootschappen (aan Euronav NV of, in 
geval van niet-kernactiva, aan derde partijen) is het de intentie van Euronav om de 
huidige groepsstructuur te vereenvoudigen door bovenstaande dochterondernemingen 
te ontbinden en het kantoor in New York te sluiten.

Tankers UK Agencies Ltd. (TI Pool)
In 2017 werd de bedrijfsstructuur van de Tankers International pool (‘TI Pool’) 
hervormd. In de nieuwe structuur werden de aandelen van Tankers UK Agencies Ltd. 
(“TUKA”), op dat moment volledig in bezit van Tankers International LLC (“TI LLC”), 
een vennootschap naar het recht van de Marshalleilanden, verdeeld onder de twee 
oprichters van de TI Pool (namelijk Euronav NV en International Seaways INC) om een 
50-50 joint venture te vormen.

Bijkomend werd een nieuwe vennootschap, Tankers International Ltd. ("TIL"), opgericht 
onder Brits recht en deze is nu volledig eigendom van TUKA. TIL werd de bevrachter 
van alle schepen in de TI Pool omdat nu alle schepen verhuurd worden aan TIL aan een 
bevrachtingstarief dat bestaat uit het gemiddeld tarief verwezenlijkt door de TI pool 
vermenigvuldigd met het aantal poolpunten toegewezen aan elk schip. 

Deze nieuwe structuur liet de TI Pool toe een kredietlijn op te zetten om de 
werkingskapitaalvereisten te verlagen voor deelnemers aan de TI Pool, wat potentieel 
extra deelnemers kan aantrekken.

Huidige structuur 
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Activiteiten
verslag



Producten  
en diensten

Tanker shipping
Euronav is een verticaal geïntegreerde eigenaar, uitbater en beheerder die een volledig 
pakket transportdiensten kan aanbieden bovenop het vervoer van ruwe olie met haar 
vloot van moderne tankers. De markt voor het zeevervoer van ruwe olie is cyclisch en 
zeer volatiel en vereist een flexibel en proactief beheer van activa, voornamelijk wat 
betreft de samenstelling van de vloot en de tewerkstelling ervan. Euronav verhoogt haar 
aanwezigheid op de markt door op het juiste moment schepen van andere eigenaars 
en leveranciers van tonnage in te huren en tegelijkertijd een hoogkwalitatieve kernvloot 
aan te houden in volledige of gedeeltelijke eigendom. Op 18 maart 2019 hadden de 
schepen van de kernvloot van Euronav (in eigendom en beheerd) een gewogen 
gemiddelde leeftijd van of 8,5 jaar. Euronav baat haar vloot uit zowel op de spotmarkt 
als onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten.

VLCC-vloot
DE TANKERS INTERNATIONAL (TI) POOL
De VLCC-vloot in eigendom van Euronav vaart onder Belgische, Griekse, Franse, 
Liberiaanse, Marshaleilanden of Panamese vlag. Euronav is een van de medeoprichters 
van de TI Pool, die haar activiteiten startte in januari 2000. De TI Pool werd opgericht 
door Euronav en andere vooraanstaande tankerrederijen om tegemoet te komen aan 
de algemene transportvereisten van internationale oliemaatschappijen en andere 
belangrijkre bevrachters. De TI Pool beheert een van de grootste moderne vloten ter 
wereld en beschikte op 18 maart 2019 over 42 VLCC's. Via deelname aan een pool 
genieten zowel Euronav als haar klanten van de schaalvoordelen inherent aan een 
dergelijke structuur. Verder slaagt de TI Pool erin de inkomsten van de schepen te 
verhogen via een optimalisatie van de aanwending van de vloot (verhoging van het aantal 
dagen geladen in vergelijking met het aantal dagen in ballast) door gebruik te maken 
van gecombineerde reizen, bevrachtingsovereenkomsten en andere schaalvoordelen 
verbonden aan de omvang en kwaliteit van haar moderne VLCC-vloot. Door samen 
veel moderne schepen uit te baten, streeft de TI Pool ernaar een moderne, hoogst 
kwalitatieve VLCC beschikbaar te hebben op de juiste plaats, op het juiste moment.

Suezmax-vloot
De Suezmax-vloot in eigendom vaart onder Belgische, Griekse of Liberiaanse 
vlag. De combinatie van een nationale vlag en operationele normen, wat betreft 
leeftijd en presentatie, alsook normen op het vlak van onderhoud die hoger liggen 
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dan deze gehanteerd in de industrie, laat Euronav toe haar vloot gedeeltelijk onder 
tijdsbevrachtingsovereenkomsten te verhuren. Euronav verkiest om een deel van haar 
Euronav-vloot onder tijdsbevrachtingsovereenkomsten te verhuren als tegengewicht 
voor de blootstelling aan de spotmarkt. Door deze strategie kan de Vennootschap 
genieten van een bron van stabiele, zekere en zichtbare inkomsten. Op 18 maart 2019 
bezit en baat Euronav 25 Suezmax-schepen uit.
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FSO- en FPSO-markt*

FSO (Floating Storage and Offloading) is vandaag een van de belangrijkste commerciële 
productiemethoden voor offshore of diepwater olievelden. Voor gebieden waar het 
productieplatform geen opslagfaciliteiten heeft (vast platform, MOPU, Spar, TLP, Semi) 
en waar geen pijpleidinginfrastructuur aanwezig is, zijn FSO's ideaal door hun enorme 
opslagcapaciteit en de mogelijkheid om aan te meren in bijna elke waterdiepte. Ze 
hebben geen productiefaciliteit waardoor ze relatief gemakkelijk kunnen geconverteerd 
in FPSO's.

Een FPSO (Floating Production Storage and Offloading) is een drijvend productiesysteem 
dat vloeistoffen (ruwe olie, water,...) ontvangt van een onderwaterreservoir via 
stijgleidingen. Vervolgens worden de vloeistoffen gescheiden in ruwe olie, natuurlijke 
gassen, water en onzuiverheden in de productiefaciliteiten aan boord. Ruwe olie die 
opgeslagen wordt in in de FPSO-tanken wordt afgeladen in shuttletankers voor de 
markt of voor verdere verfijning aan wal.

*  Een uitgebreide uitleg vindt u in de 
woordenlijst van dit jaarverslag.
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Elk offshore-platform is uniek omwille van de specifieke bijkomende logistieke en 
bouwkundige vereisten in het ontwerp, het transport, de installatie en de operationele 
voorzieningen van platformen in afgelegen offshoreomgevingen, in tegenstelling tot 
productie- en opslagfaciliteiten aan wal. Elke eenheid is specifiek ontworpen voor de 
geologische karakteristieken en omgeving van het veld.

FSO's dienen op verschillende manieren als drijvende opslag- en overslagcapaciteit 
nabij een olieveld. Hun capaciteit varieert tussen 60.000 en 3 miljoen vaten. De meeste 
FSO's zijn opslagplaatsen voor olie, hoewel er ook een aantal FSO's zijn die LPG en 
LNG opslaan.

De kost van een geconverteerde FSO ligt tussen 30 miljoen USD en 200 miljoen 
USD, afhankelijk van de grootte, de locatie van het olieveld, de aanmering en de 
vooropgestelde levensduur. De kost van een nieuwbouw-FSO ligt tussen 100 miljoen 
USD en 300 miljoen USD.

Er is een gevestigde markt voor de huur van FSO's als hulpmiddel bij het commercieel 
uitbaten van offshore of afgelegen olievelden. De offshoresector is technisch zeer 
complex en houdt vele risico's in maar de opbrengst is evenredig.

Euronav
In mei 2017 kondigde Euronav aan dat de joint venture met International Seaways 
("INSW") haar huidig contract voor de dienstverlening van de FSO Africa en de FSO 
Asia verlengt voor vijf jaar in directe voortzetting van het voorgaande contract. Het 
contract werd ondertekend met North Oil Company ("NOC"), de nieuwe operator van 
het Al-Shaheen olieveld, waarvan Qatar Petroleum Oil & Gas Limited en Total E&P 
Golfe Limited aandeelhouders zijn.

Euronav engageerde zich voor het Maersk Oil Qatar-project (MOQ) (zie hieronder) omwille 
van de specifieke activa in eigendom: twee van de vier V-Plus schepen (ook wel bekend 
als ULCC's - Ultra Large Crude Carriers) die wereldwijd bestaan, met name de TI Asia (die 
toebehoorde aan Euronav) en de TI Africa (die toebehoorde aan het voormalige OSG, nu 
International Seaways Inc.). De TI Europe (in volle eigendom van Euronav) is een van de 
twee overblijvende niet-geconverteerde V-Plus-schepen wereldwijd.

Euronav is ervan overtuigd dat de toekomst van dit nog niet geconverteerde schip 
in een uitbating op lange termijn in de offschoresector ligt. Het merendeel van de 
nieuwe olievelden die worden ontdekt, bevindt zich offshore. In veel gevallen gaat het 
om gigantische olievelden (Brazilië, West-Afrika, Australië) waarvoor normaal gezien 
zeer grote FSO's nodig zijn. Euronav is dan ook van mening dat er bij de uitbaters van 
offshoreolievelden vraag zal zijn naar dit schip.

Voor onze  
klanten
werken op een 
manier die een 
bijdrage beoogt 
aan het succes 
van de bedrijfs-
doelstellingen 
door steeds 
hogere eisen te 
stellen op vlak 
van kwaliteit en 
betrouwenbaar-
heid.
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Scheeps-
beheer

Het overgrote deel van het beheer van de schepen is toevertrouwd aan drie 100% 
dochtermaatschappijen: Euronav Ship Management SAS, Euronav SAS en Euronav 
Ship Management (Hellas) Ltd. Euronav opende een kantoor in Singapore, Euronav 
Singapore Pte Ltd, om de ondersteunende diensten voor schepen die regelmatig 
Aziatische havens aandoen, te verbeteren. De vaardigheden van haar officieren, 
bemanning op zee en personeel aan wal, inclusief ervaren en bekwame kapiteins en 
scheepsbouwkundig ingenieurs, verzekeren een competitief voordeel in het kwalitatief 
onderhoud en de kwalitatieve uitbating van schepen, alsmede projectontwikkeling en 
- uitvoering.

Euronav beheert een eigen vloot van moderne ruwe olietankers, gaande van het type 
Suezmax, Very Large en V-Plus (ook bekend als Ultra Large Crude Oil Carriers), tot 
FSO (Floating Storage and Offloading). De vloot van Euronav opereert wereldwijd ook 
op plaatsen met vaak erg moeilijke weersomstandigheden en zeegebieden, zoals 
de Noord-Atlantische Oceaan en Oost-Canada, in opdracht van bevrachters die de 
hoogste eisen stellen. Schepen en bemanning staan in voortdurend contact met het 
walpersoneel via regelmatige bezoeken aan boord van de schepen, besprekingen 
tijdens briefings en debriefings bij het aan- en/of afmonsteren, conferenties die 
aan wal of aan boord worden georganiseerd, interne opleidingssessies of via uiterst 
gesofisticeerde communicatiesystemen. Het Management Team, scheepsinspecteurs, 
interne en externe revisoren, klanten alsook nationale en internationale regelgevende 
instanties beoordelen de prestaties van het schip en de bemanning. Euronav onderhoudt 
uitstekende relaties met alle grote spelers op de oliemarkt. Zowel de Vennootschap als 
haar schepen hebben talrijke inspecties van de verschillende oliemaatschappijen met 
succes doorstaan.

Alle diensten worden geleverd met fundamenteel respect voor gezondheid, veiligheid, 
betrouwbaarheid en voor alle milieu- en kwaliteitsnormen van toepassing in de 
maritieme transportsector, als voornaamste bekommernis. Euronav zet zich in zowel 
voor een voortdurende verbetering van de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit bij 
de uitbating van haar vloot als voor een optimale tewerkstelling ervan en dat steeds 
met bijzondere aandacht voor de bescherming van het milieu. Euronav hecht veel 
belang aan een bedrijfscultuur waar teamwork hoog in het vaandel wordt gedragen en 
waar iedereen - aan wal en op zee - samenwerkt aan een succesvolle bedrijfsvoering.

Euronav ontwikkelde een eigen evaluatieprocedure voor haar werknemers en verzorgt 
opleidingen met het oog op interne promotie. Tegelijkertijd wil Euronav bekwame 
mensen de kans bieden om bij Euronav in dienst te treden. Het beleid van Euronav is 
gericht op een voortdurende verbetering van de prestaties en een overeenstemmende 
beloning, op motivatie van werknemers en het koesteren van toptalent.

Euronav handhaaft een geïntegreerde methode voor het scheepsbeheer waarvan de 
belangrijkste kwaliteiten zijn:

•  bewezen ervaring in het beheer van olietankers;
•  ervaren officieren en bemanning met bewezen professionele kwaliteiten;
•  professionele verstandhoudingen gebaseerd op verdienste en vertrouwen;
•  volle inzet om de kwaliteit van het leven en werken op zee te verbeteren;
•  veiligheids- en kwaliteitsgarantie inclusief training, audits en inspecties;
•  moderne en efficiënte computergestuurde management- en trainingssystemen;
•  een personeelsbeleid gericht op samenwerking teneinde gemeenschappelijke 

doelen te bereiken;
•  praktijkgericht technisch beheer ondersteund door de meest moderne software-

platformen en communicatiesystemen;
•  toewijding voor de bescherming en opwaardering van activa op lange termijn;
•  open communicatie en transparantie in verslaggeving.
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Een volledig dienstenpakket

De Euronav-groep verleent een volledig dienstenpakket dat onder meer bestaat uit:

•  volledige technische bijstand;
•  een crew met ervaren officieren en bemanningsleden;
•  een uitgebreid gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits-, en milieumanagementsysteem;
•  verzekering en schadebeheer;
•  wereldwijde afnemer van scheepsbrandstof, uitrusting en diensten om optimale 

synergie, prijszetting en kwaliteit te verzekeren;
•  financiële diensten, IT, personeelsbeleid en juridische diensten ter ondersteuning 

van de kwaliteit van de activa van de Groep;
•  projectmanagement voor:
 -  supervisie van schepen in aanbouw, inclusief pre- en postcontractuele 

advisering en technische ondersteuning;
 -  FSO-conversies;
 -  opwaardering van activa voor een betere operationele efficiëntie;
•  commercieel management;
•  operationeel management.

Euronav maakt gebruik van een aantal gedefinieerde kernprestatie-indicatoren (KPI's) 
voor haar dienstverlening inzake scheepsbeheer, alsook van gestandaardiseerde 
inspectieverslagen die nauwkeurig geëvalueerd worden om makkelijker prestaties te 
kunnen meten zoals:

•  gezondheids- en veiligheidsprestaties;
•  milieuprestaties;
•  security (inclusief cybersecurity) prestaties;
•  vaarprestaties;
•  betrouwbaarheid van de schepen;
•  retentie en welzijn van bemanning en personeel aan wal;
•  energie-efficiëntie van de schepen;
•  inspecties door oliemaatschappijen en havens;
•  gepland en toestandsafhankelijk onderhoud;
•  droogdokplanning en reparaties gebaseerd op werklijsten van droogdok tot droogdok.

Tijdens de driemaandelijkse managementreviewmeetings en wekelijkse coördinatie-
meetings worden de tendensen opgevolgd en de werkwijze in die zin bijgestuurd.
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Partners van 
Euronav Ship 
Management

Aanvullend op de vloot in eigen beheer onderhoudt Euronav ook goede relaties en 
samenwerkingen met hoogkwalitatieve scheepsmanagers voor het beheren van een 
deel van de vloot.

Een toegewijd Euronav-team legt zich toe op de relatie en verzekert dat de geleverde 
diensten overeenstemmen met de door Euronav gehanteerde standaarden. Door samen 
te werken met externe scheepvaartpartners ontstaan er mogelijkheden tot interactie 
en het delen van ervaringen tussen Euronav Ship Management en haar partners terwijl 
er ruimte ontstaat voor flexibiliteit in geval van een eventuele vlootuitbreiding.
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Vloot van 
Euronav op 
31 december 
2018

VLCC's en V-Plus in eigendom

Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

Aegean 100% 2016 299.999 21,62 Belgisch 332,97 Hyundai H.I.

Alboran 100% 2016 298.991 21,62 Liberiaans 332,97 Hyundai H.I.

Alex 100% 2016 299.445 21,60 Belgisch 333,00 Hyundai H.I.

Alice 100% 2016 299.320 21,60 Belgisch 333,00 Hyundai H.I.

Alsace 100% 2012 320.350 22,50 Frans 330,00 Samsung H.I.

Amundsen 100% 2017 298.991 21,62 Liberiaans 332,97 Hyundai H.I.

Andaman 100% 2016 299.392 21,62 Liberiaans 332,97 Hyundai H.I.

Anne 100% 2016 299.533 21,60 Frans 333,00 Hyundai H.I.

Antigone 100% 2015 299.421 21,60 Grieks 333,00 Hyundai H.I.

Aquitaine 100% 2017 298.767 21,62 Belgisch 333,00 Hyundai H.I.

Arafura 100% 2016 298.991 21,62 Belgisch 332,97 Hyundai H.I.

Aral 100% 2016 299.999 21,62 Belgisch 333,00 Hyundai H.I.

Ardeche 100% 2017 298.642 21,62 Belgisch 333,00 Hyundai H.I.

Daishan 100% 2007 306.005 22,49 Liberiaans 332,00 Daewoo H.I.

Dalma 100% 2007 306.543 22,49 Liberiaans 332,00 Daewoo H.I.

Desirade 100% 2016 299.999 21,53 Liberiaans 336,00 Daewoo H.I.

Dia 100% 2015 299.999 21,52 Liberiaans 336,00 Daewoo H.I.

Dominica 100% 2015 299.999 21,54 Liberiaans 336,00 Daewoo H.I.

Donoussa 100% 2016 299.999 21,54 Liberiaans 336,00 Daewoo H.I.

Drenec 100% 2016 299.999 21,53 Liberiaans 336,00 Daewoo H.I.

M I = Marshalleilanden
1  De Hojo, de Newton, de Nautica en de Noble 

ondergingen in 2018 een speciale inspectie in 
droogdok (standaardprocedure voor schepen 
om de vijf jaar). De Hojo in Shekou (januari), 
de Nautica in Shekou (januari), de Newton in 
Shenzen (juli) en de Noble in Shenzen (maart).
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Europe 100% 2002 441.561 24,53 Frans 380,00 Daewoo H.I.

Hakata 100% 2010 302.550 21,03 Frans 333,00 Universal

Hakone 100% 2010 302.624 21,03 Grieks 333,00 Universal

Hatteras 100% 2017 297.363 21,62 Liberiaans 333,00 Hanjin Subic

Heron 100% 2017 297.363 21,62 Liberiaans 333,00 Hanjin Subic

Hirado 100% 2011 302.550 21,03 Grieks 333,00 Universal

Hojo1 100% 2013 302.965 21,64 Belgisch 330,00 Japan Marine United

Ilma 100% 2012 314.000 22,37 Belgisch 319,03 Hyundai H.I.

Ingrid 100% 2012 314.000 22,38 Belgisch 319,03 Hyundai H.I.

Iris 100% 2012 314.000 22,37 Belgisch 333,14 Hyundai H.I.

Nautica1 100% 2008 307.284 22,72 Liberiaans 321,67 Dalian S.I.

Nectar 100% 2008 307.284 22,72 Liberiaans 321,60 Dalian S.I.

Newton1 100% 2009 307.284 22,30 Belgisch 321,66 Dalian S.I.

Noble1 100% 2008 307.284 22,72 Belgisch 321,67 Dalian S.I.

Oceania 100% 2003 441.561 24,53 Belgisch 380,00 DSME

Sandra 100% 2011 323.527 21,32 Frans 319,57 STX O&S

Sara 100% 2011 323.183 22,62 Frans 319,57 STX O&S

Simone 100% 2012 313.988 22,10 Belgisch 319,57 STX O&S

Sonia 100% 2012 314.000 22,10 Frans 319,57 STX O&S

TI Hellas 100% 2005 319.254 22,52 Belgisch 332,99 Hyundai H.I.

V.K. Eddie 100% 2005 305.261 22,42 Panama 332,00 Daewoo H.I.

VLCC's in naaktrompbevrachting

Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

Nautilus 100% 2006 307.284 22,72 Liberiaans 321,70 Dalian S.I.

Navarin 100% 2007 307.284 22,72 Liberiaans 321,65 Dalian S.I.

Neptun 100% 2007 307.284 22,72 M I 321,70 Dalian S.I.

Nucleus 100% 2007 307.284 22,72 Liberiaans 321,64 Dalian S.I.
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Suezmax-schepen in eigendom

Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

Cap Charles 100% 2006 158.881 17,00 Grieks 274,00 Samsung H.I.

Cap Corpus 
Christi

100% 2018 156.600 17,15 Grieks 277,00 Hyundai H.I.

Cap 
Diamant

100% 2001 160.044 15,62 Grieks 277,32 Hyundai H.I.

Cap Felix2 100% 2008 158.765 17,02 Belgisch 274,00 Samsung H.I.

Cap 
Guillaume

100% 2006 158.889 17,00 Grieks 274,00 Samsung H.I.

Cap Lara 100% 2007 158.826 17,00 Grieks 274,00 Samsung H.I.

Cap Leon2 100% 2003 159.049 17,02 Liberiaans 274,29 Samsung H.I.

Cap 
Pembroke

100% 2018 156.600 17,15 Grieks 277,00 Hyundai H.I.

Cap 
Philippe

100% 2006 158.920 17,00 Grieks 274,00 Samsung H.I.

Cap Pierre 100% 2004 159.083 17,02 Liberiaans 274,29 Samsung H.I.

Cap Port 
Arthur

100% 2018 156.600 17,15 Grieks 277,00 Hyundai H.I.

Cap Quebec 100% 2018 156.600 17,15 Grieks 277,00 Hyundai H.I.

Cap 
Theodora2 100% 2008 158.819 17,00 Grieks 274,00 Samsung H.I.

Cap Victor 100% 2007 158.853 17,00 Grieks 274,00 Samsung H.I.

Capt. 
Michael

100% 2012 157.648 17,00 Grieks 274,82 Samsung H.I.

Filikon 100% 2002 149.989 15,95 Liberiaans 274,20 Universal

Finesse2 100% 2003 149.994 15,95 Liberiaans 274,20 Universal

Fraternity 100% 2009 157.714 17,02 Belgisch 274,20 Samsung H.I.

Gener8 
George T

100% 2007 150.205 16,02 M I 274,20 Universal

Maria 100% 2012 157.523 17,00 Grieks 274,82 Samsung H.I.

Sapphira 100% 2008 150.205 16,02 Belgisch 274,20 Universal

Selena 100% 2007 150.205 16,02 Belgisch 274,20 Universal

Sofia 100% 2010 165.000 17,17 Grieks 274,19 Hyundai H.I.

Statia 100% 2006 150.205 16,02 Belgisch 274,20 Universal

Stella 100% 2011 165.000 17,17 Grieks 274,19 Hyundai H.I.

2  De Cap Felix, de Cap Leon, de Cap Theodora en 
de Finesse ondergingen in 2018 een speciale 
inspectie in droogdok (standaardprocedure 
voor schepen om de vijf jaar). De Cap Felix 
in Shenzen (mei), de Cap Leon in Shenzen 
(november), de Cap Theodora in Shenzen 
(december) en de Finesse in Shekou (januari).
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FSO's (Floating Storage and Offloading) in eigendom

LR1-schepen verkocht in de loop van 2018 en 2019

Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

FSO Africa 50% 2002 442.000 24,53 M I 380,00 Daewoo H.I.

FSO Asia 50% 2002 442.000 24,53 M I 380,00 Daewoo H.I.

Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

Genmar 
Companion 3

100% 2004 72.768 12,48 Palau 228,60 Dalian S.I.

Genmar 
Compatriot 4 100% 2004 72.768 12,48 Bermuda 228,60 Dalian S.I.

3  Schip verkocht op 1 november 2018 en geleverd 
aan de nieuwe eigenaars op 29 november 2018.

4  Schip verkocht op 11 februari 2019 en te 
leveren aan de nieuwe eigenaars in april 2019.
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Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen



Gezondheid, 
kwaliteit, 
veiligheid  
en samen- 
leving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Euronav het handelen met 
de nodige zin voor verantwoordelijkheid in de omgeving en binnen de gemeenschappen 
waarin we actief zijn. Concreet betekent dat, dat we steeds proberen de huidige 
milieubeschermingsmaatregelen en afvalverwerkingsprocessen te verbeteren, hoge 
normen te hanteren bij het beheer van de vloot ongeacht de leeftijd van een schip, 
en dat we een actieve bijdrage leveren aan milieuvriendelijke, educatieve en sociale 
programma's, inclusief vrijwilligerswerk en liefdadigheidsacties.

Bovendien kaderen de "Gezondheid, Kwaliteit, Veiligheid en Milieu"-standaarden 
(HSQE-standaarden) in het breder geheel van het beleid dat de Vennootschap voert 
op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De visie en de missie 
van de Vennootschap, haar Corporate Governance Charter, haar Gedragscode, haar 
Compliance Officer en haar algemeen beleid onderbouwen haar sterke toewijding aan 
verantwoordelijk handelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We menen 
dat al deze factoren ons in staat hebben gesteld om de steun en het vertrouwen te 
winnen en te behouden van onze klanten, onze aandeelhouders, onze werknemers en 
de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Gezondheid
De gezondheid van het personeel van Euronav, zowel aan boord als aan wal, is een zeer 
belangrijk onderdeel van het managementsysteem. De werkomgeving wordt geregeld 
gecontroleerd op de aanwezigheid en toepassing van de juiste gezondheidsnormen. De 
gezondheidsnormen en richtlijnen van Euronav benadrukken belangrijke aspecten zoals 
de algemene leefomstandigheden, het welzijn van de bemanning, lichaamsbeweging, 
voedselopslag en eetgewoonten.

SENSIBILISERING ROND GEZONDHEID
De sensibilisering is bedoeld voor zeelui en concentreert zich op de volgende 
belangrijkste elementen:

•  goede conditie: voorzien van de nodige uitrusting aan boord;
•  gezonde voeding: tips geven en menu’s voorstellen met gezonde voeding;
•  voedselveiligheid: bewustmaking omtrent het belang van bewarings- en 

verwerkingsvoorschriften (persoonlijke hygiëne in de kombuis en voedingsmiddelen 
ontsmetten en schoonmaken);

•  een uitgebreid medisch onderzoek dat plaatsvindt vooraleer de bemanningsleden in 
dienst treden en waarvan de standaarden hoger liggen dan hetgeen wettelijk vereist is.

DRUGS- EN ALCOHOLBELEID
Euronav legt zich ten volle toe op het behoud van een veilige en gezonde werkomgeving. 
Dat houdt ook in dat de Vennootschap een strikt drugs en alcoholbeleid ingevoerd heeft. 
Een schending van dat beleid, zoals illegaal bezit, gebruik, verspreiding of verkoop van 
drugs of alcohol door een werknemer aan boord van een schip leidt tot onmiddellijk 
ontslag en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Veiligheid
Euronav stelt alles in het werk om haar diensten te verlenen in overeenstemming 
met de strengste veiligheidsnormen van toepassing in de sector en stelt bekwame 
en ervaren bemanning tewerk om te verzekeren dat haar schepen op een veilige 
en milieuvriendelijke manier worden uitgebaat. Zowel aan wal als aan boord 
wordt onder het personeel een actieve veiligheidscultuur aangemoedigd. Op deze 
manier engageert Euronav zich niet alleen om haar klanten een kwaliteitsservice 
aan te bieden maar vooral om een voortdurende bescherming van het milieu en de 
veiligheid van mensen na te streven. Aandacht besteden aan veiligheid betekent ook 
ervoor zorgen dat onze bemanningsleden over de nodige kwalificaties beschikken, 
regelmatig opleidingen krijgen, informatie ontvangen over actuele problemen en dat 
hun gezondheid en mentale welzijn opgevolgd worden.

Voor onze 
samenleving:
transporteren 
van een 
essentiële 
energiebron 
op een 
economische, 
sociale en 
milieubewuste 
manier, vandaag 
en in de 
toekomst.
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DE VLOOT
De vloot van Euronav werd gebouwd door de meest gevestigde scheepswerven ter 
wereld. De schepen werden steeds vervaardigd volgens onze eigen specificaties, die in 
veel gevallen de eisen van de internationale regelgevende instanties overstijgen. Alle 
schepen worden aangekocht op basis van de specifieke behoefte van de Vennootschap 
en worden gedurende hun levenscyclus goed onderhouden. Alle schepen die meer dan 
vijftien jaar oud zijn, ondergingen een keuringsprogramma (CAP), en behaalden daarbij 
het hoogst haalbare niveau, namelijk CAP 1.

BELEID MET BETREKKING TOT NOODGEVALLEN
Bepaalde risico's voor onze mensen, onze omgeving, onze activa en onze Vennootschap 
zijn specifiek toe te schrijven aan de scheepvaartsector. Het betreft lichamelijk letsel, 
accidenteel verlies van olie of andere ladingen in zee, beveiliging en cybersecurity, 
ongevallen op zee en schade aan de reputatie van de Vennootschap. Aandacht voor 
de veiligheid van het transport is binnen onze organisatie dan ook van fundamenteel 
belang. De volgende procedures werden uitgewerkt voor noodgevallen:

•  de Emergency & Contingency Manual (ECM): een handleiding voor alle mogelijke 
noodgevallen met uitzondering van olievervuiling;

•  het Ship Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP): een uitgewerkte procedure in geval 
van olievervuiling;

•  het Vessel Response Plan (VRP): een uitgewerkte procedure in geval van 
olievervuiling in Amerikaanse wateren (zoals vereist door de Amerikaanse Oil 
Pollution Act van 1990);

•  California Contingency Plan (CCP): een uitgewerkte procedure in geval van 
olievervuiling in Californische wateren;

•  de “Panama Canal SOPEP” (PC SOPEP): een uitgewerkte procedure in geval van 
gelijkaardige noodgevallen tijdens de transit doorheen het Panamakanaal;

•  Cybersecurity Manuals: uitgewerkte procedures voor op zee en aan wal voor 
noodgevallen inzake cybersecurity en potentiële bedreigingen;

•  Ship Security Plans (SSP): uitgewerkte procedures die focussen op veiligheid op zee 
•  een reeks simulatieoefeningen of “Table Top Exercices” (TTX): driloefeningen met 

officieren, de overige scheepsbemanning en externe deelnemers zoals individueel 
gekwalificeerde of reddings- en brandbestrijdingsexperts;

•  maandelijkse veiligheidsoefeningen aan boord die de bemanning leert omgaan met 
verschillende mogelijke veiligheidsrisico’s.

Kwaliteit
Door kwaliteit centraal te stellen, zorgt Euronav ervoor dat haar werknemers een 
omkadering en opleiding krijgen, die hen in staat stelt de klanten een optimale 
dienstverlening te kunnen verstrekken met een zo beperkt mogelijke impact op het milieu. 
Eén manier om de beste kwaliteit te kunnen leveren, is meetbare jaarlijkse objectieven 
en KPI’s op te stellen en deze regelmatig te controleren. Regelmatig communiceren en 
feedback uitwisselen met de klanten alsook hun verzoeken prompt afhandelen is een van 
de cruciale parameters om de kwaliteit van onze diensten te kunnen garanderen.

NALEVING ISM-REGLEMENTERING
Euronav heeft een maritiem managementsysteem ontwikkeld op gebied van 
gezondheid, veiligheid, kwaliteit en milieu dat volledig voldoet aan de ISM-code voor 
het “veilig beheer van schepen en het voorkomen van verontreiniging”, en waarin 
gezondheids-, veiligheids-, milieu- en kwaliteitsbeheer feilloos worden geïntegreerd.

CERTIFICATEN
Euronav Ship Management SAS beschikt over een International Safety Management 
(ISM) Document of Compliance (DOC) van de Franse Vlagadministratie voor schepen die 
varen onder de Franse vlag, alsook van het Belgian Maritime Inspectorate voor schepen 
die varen onder Belgische vlag, en van Bureau Veritas in opdracht van de Marshall 
Islands Vlagadministratie. Euronav Ship Management SAS is eveneens in het bezit van het 
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certificaat met betrekking tot de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, 
ISO 9001 (RvA*), voor milieumanagementsystemen, ISO 14001 (UKAS), en voor Arbo- en 
Veiligheidsmanagementsysteem, OHSAS 18001 (UKAS*).

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd beschikt over het Document of Compliance van 
het American Bureau of Shipping namens de Griekse en Liberiaanse Vlagadministratie, 
evenals van de Belgische Scheepvaartcontrole voor de schepen die varen onder 
Belgische vlag en van de Franse Vlagadministratie voor de schepen die varen onder 
Franse vlag. De ISO 9001 (RvA) en 14001 (RvA) certificaten zijn verkregen door het 
American Bureau of Shipping.

OPLEIDING
Euronav heeft een omvattend systeem van voortdurende opleidingsprogramma’s en 
seminaries ontwikkeld zowel aan land als op zee dat verzekert dat alle werknemers 
zich tijdens hun dagelijkse verantwoordelijkheden bewust blijven van de meest recente 
ontwikkelingen in hun vakgebied. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt vastgesteld 
welke opleidingen nodig zijn. Het opleidingsprogramma wordt op basis van deze noden 
voorbereid. De opleidingsactiviteiten worden gegeven in een opleidingsruimte dan wel 
via online computerprogramma’s.

ANTICORRUPTIE
Euronav engageert zich om haar wereldwijde bedrijfsactiviteiten op een oprechte, 
rechtvaardige, transparante en ethische manier uit te voeren. Het anti-corruptiebeleid 
geldt voor alle werknemers en mensen die in naam van Euronav op lange termijn 
optreden zoals commerciële vertegenwoordigers, onderaannemers, consultants, 
makelaars, advocaten en boekhouders. ‘Derde partijen’ dienen de naleving van het 
anticorruptiebeleid te certificeren en krijgen dan ook extra aandacht. Doorgaans 
zijn derden onderworpen aan een nauwkeurig toezicht van het Internal Control 
departement. Dat departement bekijkt naast het anticorruptiebeleid ook de gepastheid 
van deze bedrijfsrelatie inzake het ‘Third Party Risk Policy’. Euronav’s ‘Code of Business 
Conduct and Ethics’ biedt richtlijnen omtrent de omgang met collega’s, klanten, 
leveranciers en overheidsinstellingen. Op regelmatige tijdstippen volgen werknemers 
een interne training over de beleids- en gedragsregels. Bekommernissen gerelateerd 
aan het anticorruptiebeleid of ongepast gedrag van werknemers en bedrijfsrelaties 
kunnen gemeld worden via de Whistleblower Hotline Platform.

Omgeving
De Vennootschap streeft naar uitmuntendheid op gebied van veiligheid en 
milieuaangelegenheden. Om deze doelstelling te verwezenlijken, moeten het personeel 
van de Vennootschap, inclusief externe dienstverleners, zich houden aan de volledige 
inhoud van ons intern managementsysteem op gebied van gezondheid, veiligheid, 
kwaliteit en milieu dat werd ontwikkeld op basis van internationale sectornormen.

Tijdens trimestriële evaluatievergaderingen worden de initiatieven met betrekking 
tot de milieuprestaties van de onderneming door het management beoordeeld en 
geïmplementeerd. Euronav verleent ook haar actieve medewerking aan verscheidene 
beroepsorganisaties (Intertanko, Helmepa, Namepa, TSCF, conferenties van de grote 
oliemaatschappijen, sectorconferenties en de commissies van de classificatiebureaus) 
die de veilige en milieuvriendelijke bouw en exploitatie van schepen promoten.

BEHANDELING VAN EMISSIES IN DE ATMOSFEER
Het wereldwijde handelsvolume en het aantal schepen is de voorbije jaren gestaag 
toegenomen maar tegelijkertijd namen ook de schaalvoordelen toe door het gebruik 
van grotere en efficiëntere schepen. De emissie van schadelijke en verontreinigende 
stoffen en broeikasgassen door schepen zijn, gezien per eenheid, gedaald zodat 
de sector nog steeds met recht en rede kan stellen dat scheepvaart het meest 
milieuvriendelijke en energie-efficiënte transportmiddel is. De scheepvaart kan 
weliswaar niet alle andere vervoerswijzen vervangen maar vormt wel een deel van 

* RvA (Raad voor Accreditatie) en UKAS 
(United Kingdom Accreditation Service) zijn 
verantwoordelijk voor het vaststellen van de 
technische competentie en integriteit van 
ondernemingen die test-, kalibratie-, en 
certificatiediensten aanbieden. Accreditaties 
worden rechtstreeks door certificatieorganen 
toegekend. Euronav kiest er echter voor zich 
expliciet te laten onderwerpen aan een audit 
door specifieke certificatie-instellingen om 
haar geloofwaardigheid te verhogen.
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de oplossing voor de uitdagingen op het vlak van luchtemissie en klimaatopwarming 
waarmee de wereld op dit ogenblik wordt geconfronteerd.

Euronav is vastbesloten om de emissie door haar schepen te beperken. Dat blijkt onder 
meer uit:

•  het dynamisch energiebeheer van de vloot, d.w.z. ontwikkeling van maatregelen om 
de uitstoot en het brandstofverbruik terug te dringen; 

•  de uitwerking van een werkbaar beleid om de uitstoot van schadelijke gassen in de 
atmosfeer te beperken;

•  de ontwikkeling van een geavanceerd prestatiemanagementsysteem dat ook online 
rapportering toelaat.

Euronav volgt systematisch de brandstofefficiëntie van haar schepen op en is 
voortdurend op zoek naar mogelijke verbeteringen om het brandstofverbruik en de 
CO2-emissies te verminderen. Hieronder enkele van de getroffen maatregelen:

•  installatie van toestellen die de efficiëntie van de schroef verbeteren;
•  installatie van elektrische verwarmingssystemen voor brandstof die het 

energieverbruik verlagen wanneer het schip niet of aan een 'slow steaming' 
snelheid (verminderen van de snelheid van schepen) vaart;

•  het verven van schepen met moderne aangroeiwerende verf die zorgt voor een 
efficiëntere aandrijving en zo de CO2-emissies doet dalen en het schadelijke effect 
op het leven in zee vermindert;

•  schoonmaak van romp en schroef op basis van observatie;
•  'slow steaming' in het licht van de optimalisatie van de reis waar nodig;
•  installatie van hardware en software voor de nauwkeurige controle van de snelheid 

en van het verbruik van de schepen.

Onderstaande data bewijzen dat de inspanningen van de Vennootschap resulteren in 
een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van broeikasgassen.

JAARLIJKSE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN
Euronav is zich bewust van de voorbeeldfunctie die de scheepvaartsector heft op het vlak 
van klimaatverandering en tracht een klimaatstrategie te ontwikkelen die geënt is op 
daardwerkelijke actie. In 2017 werd een CO2-referentievoetafdruk voor Euronav berekend, 
op basis waarvan toekomstige doelen worden gesteld en prestaties worden gemeten. Als 
gevolg van de fusie met Gener8 werden er in 2018 18 nieuwe schepen toegevoegd aan 
de Euronav-vloot. Deze substantiële wijziging in de omvang van Euronav’s activiteiten 
hebben geleid tot een herziening van de CO2-referentievoetafdruk van 2017. Bijgevolg 
bevatten de CO2-voetafdrukken van 2017 en 2018 de jaarlijkse uitstoot voor de voltallige, 
uitgebreide vloot, op basis van een volledig jaar. De totale uitstoot van de Vennootschap 
werd genormaliseerd door de totale lading die werd vervoerd en geeft in 2018 een 
resultaat van 3,07 gCO2 e/t.km, ten opzichte van 3,14 gCO2 e/t.km in 2017.

1 Bepaalde aspecten van de activiteiten van 
de Vennootschap werden niet opgenomen, 
omwille van een gebrek aan gegevens. Deze 
aspecten tellen slechts voor 2% van de 
totale uitstoot en worden daarom als niet-
substantieel beschouwd. Deze omvatten de 
elektriciteit van twee eenpersoonskantoren en 
slibverbranding van niet-uitgebate schepen. 
De waarden werden afgerond en komen na 
optelling daarom mogelijks niet volledig 
overeen met het totaal in de tabel.

Type 1: uitstoot die rechtstreeks door de Vennootschap wordt beheerd, inclusief de 
verbranding van brandstof in voertuigen en schepen, en bouwactiviteiten.

Type 2: uitstoot van ingevoerde energie, zoals gekochte elektriciteit, warmte of stoom.

Type uitstoot 2017 Uitstoot 
(tCO2e)1

2018 Uitstoot  
(tCO2e)

% Vergelijking

Type 1 (Rechtstreeks) 3,280,090 2.944.250 -10%

Type 2 (Onrechtstreekse energie) 192 278 45%

Type 3 (Andere onrechtstreekse 
uitstoot)

635,781 583,517 -8%

Totaal 3,916,062 3,528,045 -10%
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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.

Resultaten
De CO2-voetafdruk van Euronav voor kalenderjaar 2018 was 3.528.045 ton CO2-equivalent, 
wat een daling betekent van -10% in vergelijking met kalenderjaar 2017.

De intensiteit van de uitstoot afkomstig van activiteiten gelinkt aan Euronav is gedaald 
met 2,2%, met een uiststoot van  3,14 gCO2 e/t.km in 2017 naar 3,07 gCO2 e/t.km in 2018.

83,5% van de totale uitstoot is afkomstig van verbranding op de schepen, met een verdure 
16.2% gelinkt aan de ‘Well-to-Tank’-uitstoot uit deze brandstoffen. Zakenreizen dragen 
0.4% bij aan de totale uitstoot.

Methodologie
In lijn met het BKG-protocol werd alle Type 1- en Type 2-uistoot gerapporteerd voor de periode 
1 januari – 31 december 2018. Zakenreizen en energiegerelateerde uitstoot (Type 3) werden 
eveneens berekend en gerapporeerd. De openbaar gemaakte cijfers omvatten alle bronnen 
binnen het operationele beheer van de Vennootschap. Als zodanig, heft Euronav alle activiteiten 
opgenomen die rechtstreeks door de Vennootschap worden beheerd, of voor schepen die 
beheerd worden door derden die zich houden aan de beheersovereenkomsten, en geleasede 
schepen. De uitstoot van de eenpersoonskantoren in Doha en Hongkong en de verbranding 
door zakenreizen van Northern Marine Management, een externe beheersmaatschappij, 
werden niet opgenomen wegens onbeschikbaarheid van de gegevens. Deze worden als niet-
substantieel beschouwd in vergelijking met de uitstoot op brandstof afkomstig van de schepen.
 
De Gener8-schepen werden effectief aan de vloot toegevoegd op 1 juli 2018. De 
daadwerkelijke gegevens met betrekking tot deze schepen werden vanaf die datum tot 
en met 31 december 2018 in rekening genomen. Het totaal werd pro rata herberekend 
om een beeld te geven over het volledige kalenderjaar 2018. De totale uitstoot van 
daadwerkelijke en pro rata gegevens voor 2018 werden vervolgens toegevoegd aan 
de voetafdruk van 2017 met als doel een duidelijke en vergelijkbare basisreferentie te 
bekomen voor vergelijking met de uitstoot in toekomstige jaren.

AFVALVERWERKING
Tijdens normale scheepvaartactiviteiten probeert Euronav het afval op haar schepen 
zoveel mogelijk te beperken door:

•  de hoeveelheid kunststofverpakkingen aan boord tot een strikt minimum te herleiden;
•  verpakkingsmateriaal te recycleren;
•  afval te compacteren alvorens het te lossen;
•  een minimum aan olieresten altijd te verzamelen en vervolgens aan wal te lossen in 

de daarvoor voorziene opslagplaatsen;
•  haar medewerking te verlenen aan de initiatieven van de Internationale Maritieme 

Organisatie (IMO) om de losinstallaties in de havens te verbeteren door tekortkomingen 
te melden met behulp van de IMO-vragenlijst;

•  aan boord van de schepen verwerkingsinstallaties voor zwart en grijs afvalwater te 
voorzien om de milieu-impact te beperken.

BIJKOMENDE INITIATIEVEN
De veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu zijn twee primaire bekommernissen 
van Euronav. De Vennootschap besteedt dan ook veel aandacht aan de implementatie van de 
volgende doelstellingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu:

•  een veilige werkomgeving bieden, zowel aan land als op zee, door alle werknemers 
aan te moedigen eventueel onveilige omstandigheden of praktijken te identificeren 
en corrigerende maatregelen te treffen;
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•  effectieve maatregelen nemen om verontreinigingsincidenten te vermijden; 
•  samenwerken met maritieme organisaties en overheden, handels- en 

industriegroeperingen, om zo de hoogste normen inzake veiligheid en behoud van 
het milieu te bereiken;

•  natuurlijke rijkdommen beschermen en behouden en verontreiniging voorkomen 
door de schepen milieubewust uit te baten;

•  afval verminderen;
•  rekening houden met de milieuproblematiek bij alle projectontwerpen en -ontwikkelingen;
•  efficiënte brandstofbesparende maatregelen introduceren;
•  de vaardigheden van het personeel aan land en aan boord van de schepen inzake 

veiligheid voortdurend verbeteren, inclusief de voorbereiding op noodgevallen die 
de veiligheid en milieubescherming in het gedrang kunnen brengen;

•  beschikbare informatie gebruiken en deze vergelijken met het bestaande beleid 
en de bestaande doelstelling om zo alle werkmethodes voortdurend te verbeteren, 
de auditresultaten en verslagen over corrigerende en preventieve maatregelen 
voortdurend te evalueren;

•  deelnemen aan het vrijwillige opsporings- en reddingssysteem AMVER.

GLOBAL MARITIME FORUM
Euronav neemt deel aan het Global Maritime Forum, en internationale non-profit 
organisatie die zich toelegt op het vormgeven van de handel op zee, met het oog op 
economische duurzaamheid op lange termijn en menselijk welzijn. Het Forum verbindt 
leiders uit de maritieme gemeenschap, beleidsmakers, NGO’s, experten en andere 
invloedrijke beslissingnemers and opinieleiders uit alle continenten, met als doel 
gemeenschappelijke uitdagingen te bespreken en samen te werken aan de ontwikkeling 
van nieuwe oplossingen en actiegerichte aanbevelingen. Hiertoe identificeert, 
ontwikkelt en deelt het Forum nieuwe inzichten en belangrijke problematieken op 
de wereldwijde agenda an faciliteert het samenwerkingsprojecten en initiatieven die 
bijdragen aan langetermijneffect en duurzame verandering. Een van hun specifieke 
doelen betreft een bijdrage aan de IMO-strategie op het gebied van CO2-uitstoot.

SCHEEPSRECYCLAGE
Alhoewel Euronav een relatief jonge vloot heeft, hecht de Vennootschap veel belang 
aan scheepsrecyclage en werkt zij daar actief aan mee. Het ‘groen paspoort’ is een 
bijzonder nuttig instrument in dat recyclagebeleid. Het geeft een overzicht van de 
volledige levenscyclus van een schip vanaf haar constructie. Ook andere referenties 
(zoals ENVIRO) hebben hun nut reeds bewezen. Deze documenten moeten door alle 
betrokken partijen regelmatig worden geüpdatet tijdens de levensduur van een schip 
en het bevat allerhande informatie: niet alleen de specificaties van het schip en zijn 
scheepswerf maar ook en vooral informatie over alle producten die ooit werden 
gebruikt bij de bouw en de uitbating van het schip. Gezien het belang van het groen 
paspoort voor het recyclagebeleid besloot Euronav al haar nieuwbouwschepen en het 
merendeel van de schepen in de vloot te voorzien van een groen paspoort en/of andere 
referenties (zoals ENVIRO). De Euronav-vloot zal in 2019 inspecties ondergaan om de 
inventaris van Gevaarlijke Stoffen op te stellen.
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Samenleving
RECHTEN VAN DE MENS

Het management van Euronav draagt de mensenrechten van het personeel aan boord en 
aan wal hoog in het vaandel. Euronav kan met haar bedrijfsactiviteiten een impact hebben 
op de mensenrechten wat betreft de werkplekken aan boord. Het is immers aan boord 
dat een groot aantal mensen met verschillende nationaliteiten en overtuigingen dagelijks 
samen werken en leven, zonder elke avond naar hun familie te kunnen terugkeren. 

Specifiek focust Euronav zich op het welzijn van haar bemanning door correcte 
arbeidsomstandigheden aan boord aan te bieden zoals sportfaciliteiten, gezonde 
voedselbereidingen die aan de veiligheidsstandaarden voldoen en uitgebreide medische 
screenings voorafgaand aan de indiensttreding. Euronav zet zich ook in om gelijkheid en 
niet-discriminerend gedrag te waarborgen en biedt uitgebreide opleidingsmogelijkheden. 
De Vennootschap voorziet zowel aan boord als aan wal training voor de werknemers zodat 
ze de afgesproken jaarlijkse doelstellingen en KPI’s kunnen behalen en hun vaardigheden 
kunnen blijven ontwikkelen. De visie van de Vennootschap wat betreft gelijkheid en 
discriminatie worden gedetailleerd beschreven in de Code of Conduct en het Staff Handbook 
waarin hoofdstukken staan over het verwachte sociaal en ethisch gedrag van het Euronav-
personeel. Daarnaast houdt de Compliance Officer toezicht over de naleving hiervan. 

Door middel van een Whistleblower Protection Policy beschermt Euronav personen die een 
rechtmatige bekommernis willen doorgeven op een wettelijke manier. Indien een persoon zich 
niet comfortabel genoeg voelt om een bekommernis te melden bij de verantwoordelijke, kan 
hij of zij dit telefonisch of online doen via een platform, waarbij de complete vertrouwelijkheid 
gegarandeerd wordt. Euronav’s Whistleblower Hotline Platform wordt georganiseerd door 
een onafhankelijke partij. Zo wordt een directe, vertrouwelijke, veilige en gemakkelijke 
manier van melden gewaarborgd. De Voorzitter van het Audit- en Risicocomité en de General 
Counsel ontvangen elke klacht en zijn verantwoordelijk deze te onderzoeken.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
Bij Euronav willen we de gemeenschappen waarin we leven en werken op een positieve 
manier beïnvloeden. Dat doen we door relaties op te bouwen en door zowel binnen 
als buiten de onderneming filantropie en goodwill te promoten. We moedigen onze 
medewerkers actief aan om deel te nemen aan maatschappelijke initiatieven en steunen 
hun betrokkenheid bij vrijwilligerswerk, fondsenwervingsacties of inzamelingen via 
verschillende formules, zoals het verstrekken van fondsen of het sponsoren van specifieke 
evenementen. Enkele van de goede doelen die Euronav in lijn met haar beleid financieel 
ondersteunt, werden hieronder opgenomen. 

Benefiet voor kinderen 2017
De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic die sinds 2002 plaatsvindt, is een 
project georganiseerd door Valero Energy Corporation. Dat project zamelt geld in voor 
liefdadigheidsinstellingen die kinderen helpen in de gemeenschappen waar Valero een 
belangrijke bedrijfsactiviteit heeft. De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic 
2017 en de Valero Texas Open leverden een bedrag van 11 miljoen USD op voor de kinderen. 
Net als de voorgaande jaren heeft Euronav specifiek gevraagd om haar bijdrage over te 
maken aan de liefdadigheidsinstellingen voor kinderen in Québec, waar heel wat van haar 
schepen werkzaam zijn. 

The Ocean Cleanup
In plaats van traditionele nieuwjaarskaarten te versturen, maakte Euronav haar 
eindejaarswensen over via een elektronische kaart aan alle zeevarenden en medewerkers. 
Het bedrag dat anders bestemd zou zijn voor de kaarten en frankering, werd geschonken aan 
The Ocean Cleanup. De missie van The Ocean Cleanup is om geavanceerde technologieën 
te ontwikkelen om wereldwijd de oceanen van plastic te ontdoen. De organisatie werd 
opgericht in 2013 door Boyan Slat (1994), een Nederlandse student. In 2014 werd de 
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heer Slat door het ‘United Nations Environment Program’ bekroond tot ‘Champion of the 
Earth’. The Ocean Cleanup ontving al meer dan 31 miljoen USD aan financiering sinds haar 
oprichting. In 2018 werd de ‘cleanup’ gelanceerd door de implementatie van het allereerste 
saneringssysteem in de ‘Great Pacific Garbage Patch’. Nadien zullen ze uitbreiden naar een 
vloot van 50 systemen. Naar schatting zullen ze binnen vijf jaar 50% van de ‘Great Pacific 
Garbage Patch’ kunnen verwijderen bij een volledige implementatie. 

The Care
‘The Care’ is een Panhelleense vereniging die preventie, informatie en ondersteuning 
vergemakkelijkt voor mensen met hersenverlamming, mentale achterstand en het 
Downsyndroom. De organisatie werd opgericht in 2008 in Piraeus om gemeenschapsdiensten 
te verlenen aan families die op de dool zijn op zoek naar hulp voor hun gezondheidsproblemen. 
Ze adopteren families, vooral gericht op kinderen met speciale noden en helpen hen op 
verschillende manieren door basisbehoeften aan te bieden en zorg te bieden dankzij de 
samenwerking met gezondheidsspecialisten. 

Mitera - Centrum voor de bescherming van het kind van Attika
Het centrum herbergt 102 kinderen, van baby’s tot kinderen van zes jaar. Ongeveer de helft 
van de kinderen die in het centrum wonen zijn wezen; de anderen werden achtergelaten 
door hun biologische ouders. Een aantal kinderen hebben een fysieke of mentale handicap 
zoals het Downsyndroom. Alleenstaande zwangere vrouwen kunnen ook bij hen aankloppen 
aangezien het centrum hun geboortekosten dekt. 

ARGO Foundation voor kinderen van zeelieden met speciale noden
ARGO staat Griekse zeeliedenfamilies bij waarvan de kinderen kampen met intellectuele 
achterstand, autisme of algemene zwakheden. De organisatie biedt onderwijs en zorg aan 
aan diegene met speciale noden. Het goede doel werd opgericht in 1985 door de vrouwen 
van zeelieden met gehandicapte kinderen. Tegenwoordig verleent ARGO diensten aan 60 
individuen van 17 tot 45 jaar. Dat zijn vooral kinderen van zeelieden met middelzware tot 
zware leerstoornissen.. 

Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen is een internationale humanitaire niet-gouvernementele organisatie 
(NGO) die vooral bekend is om haar projecten in door oorlog verscheurde regio’s en 
ontwikkelingslanden die getroffen zijn door endemische ziektes. In 2017 verleenden meer 
dan 30.000 personeelsleden medische hulp in meer dan 70 landen. De organisatie werd 
opgericht in de nasleep van de afscheiding van Biafra in 1971 door een kleine groep Franse 
dokters en journalisten die de toegang tot medische zorg over de nationale grenzen geheel 
wilden uitbreiden, ongeacht ras, religie, geloof of politieke overtuiging. 

Hatzikyriakio - stichting voor wezen
De ‘Hatzikyriakio Childcare’ instelling vangt meisjes op vanaf zes jaar afkomstig uit 
verstoorde gezinnen die te kampen hebben met ernstige financiële en sociale problemen. 
Naast opvang biedt de instelling deze meisjes een opleiding die hen moet klaarstomen 
voor een verantwoordelijk en zelfstandig volwassen leven. De missie van de instelling is 
gebaseerd op liefde en emotionele steun. 

SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen is een onafhankelijke niet-gouvernementele internationale 
ontwikkelingsorganisatie die sinds 1949 probeert om tegemoet te komen aan de noden 
van kinderen en hun belangen en rechten te beschermen. De organisatie focust vooral op 
verlaten en minderbedeelde kinderen en wezen die opvang nodig hebben in een gezin.

The Ark of the World - zorg voor arme, kansarme kinderen en gezinnen
‘The Ark of the World’ is een liefdadigheidsinstelling die achtergelaten kinderen verwelkomt 
en opvangt. ‘The Ark’ heeft haar hoofdkwartier in Kolonos, een van de armste districten in 
de Griekse hoofdstad, en heeft daarnaast twee bijkomende centra in de buurt van Ioannina 
en op het eiland Chios. Sinds haar oprichting ving de organisatie al duizenden kinderen 
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op. Momenteel verblijven er 200 kinderen op die in de straten van Athene zijn terecht 
gekomen. Driekwart hebben de Griekse nationaliteit en de rest van de kinderen komen van 
alle uithoeken van de wereld. ‘The Ark’ functioneert zowel als een weeshuis dat baby’s en 
kinderen tot 18 jaar opvangt en als een opvangcentrum voor gezinnen met een laag inkomen 
waarvan de ouders een veilige plek nodig hebben om hun kinderen achter te laten terwijl 
ze gaan werken. Door de jaren heen begon ‘The Ark’ alleenstaande moeders met een laag 
inkomen bij te staan om ervoor te zorgen dat de kinderen bij hun moeder kunnen blijven in 
plaats van ze in een instelling te plaatsen. Daarnaast biedt de organisatie een toevluchtsoord 
voor moeders die bescherming nodig hebben tegen gewelddadige partners.

United Way Canada- Centraide
United Way is een liefdadigheidsorganisatie die meer dan 200 gemeenschapsgroepen en 
initiatieven ondersteunt in de regio rond Quebec. Ze heeft als missie armoede en sociale 
uitsluiting te verminderen. Valero Energy Inc. ondersteunt deze organisatie omwille van de 
raffinaderij in St. Romuald, Levis. Euronav heeft als sterke partner van Valero de handen 
in elkaar geslagen en steunt United Way in haar strijd voor een beter leven door het 
aanmoedigen van individuele en collectieve actie.

Le Grand Défi Pierre Lavoie
Euronav draagt bij aan dit fondsenwervingevenement dat plaatsvindt in Quebec door 
het pilotenteam te ondersteunen in het gebied van de benedenrivier St. Lawrence. De 
opbrengsten worden grotendeels geschonken aan lagere scholen met beperkte middelen 
met als doel te investeren in een gezonde levensstijl. Een andere deel gaat naar de Pierre 
Lavoie Foundation voor onderzoek naar weesziekten.

Opleidingen
LEER- EN OPLEIDINGSPROGRAMMA’S

Euronav heeft een lange geschiedenis in het ondersteunen van leerjongens, kadetten en 
stagiairs op haar schepen en in haar kantoren. De belangrijkste voorwaarden om jonge 
professionals aan te nemen is hun toewijding om te leren over het leven op zee en over 
het verwerven van speciale vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in deze sector. 
Het vermogen en het potentieel om te groeien in deze uitdagende sector zijn essentiële 
kenmerken waarnaar de Vennootschap op zoek is. 

Euronav werkt samen met de volgende prestigieuze hogeronderwijsinstellingen om 
studenten, leerjongens, afgestudeerden en kadetten aan boord te laten voor praktische 
trainingen, en dat omvat een beperkt aantal sponsoringovereenkomsten voor studenten:

•  Nationale Technische Universiteit van Athene;
•  Technologisch Opleidingsinstituut van Piraeus, Scheepsarchitecten en 

Scheepsbouwkundige Ingenieurs;
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•  Universiteit van Piraeus, School voor Maritieme en Industriële Studies; 
•  Universiteit van de Egeïsche Zee, School voor Scheepvaart, Handel en Transport;
•  Franse Zeevaartschool (Ecole Supérieure de la Marine Marchande); 
•  Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. 

De Vennootschap woont studentenevenementen bij om de jobopportuniteiten in de maritieme 
sector te bespreken en om een breder milieudebat aan te moedigen. In 2018 ondersteunde 
Euronav Isalos.net, een educatief initiatief dat studenten van zeevaartacademies en van 
universiteiten die maritieme studies aanbieden, uitnodigt op conferenties. Het panel bestaat 
uit leidinggevenden en experts in de maritieme sector en van andere gerenommeerde 
bedrijven in Griekenland. In 2018 nam Euronav deel aan vier Isalos.net-evenementen. 

Het kantoor van Euronav in Nantes neemt deel aan de Ship Owners Careers Day van de 
plaatselijke school. Op die dag deelt de school informatie over de scheepvaartsector met 
jongeren die een toekomstige loopbaan in de scheepvaartsector overwegen. Daarnaast nodigt 
Euronav vijfdejaarsstudenten met hoog potentieel uit op Junior Officers conferenties. Het 
Euronav-kantoor in Athene ondersteunt de Ingenieursschool van Maritieme Academies in Chios 
en Macedonië om de fabrieken van de motorfabrikanten in Duitsland en Italië te bezoeken. 

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd neemt deel aan stageprogramma’s van Griekse 
universiteiten die zich richten op zeevaartopleidingen en die studenten de mogelijkheid 
bieden een paar maanden te werken binnen de Vennootschap, meestal gedurende de zomer. 
De Vennootschap heeft reeds eminente studenten van deze universiteiten gesponsord.

Het Antwerpse kantoor van de Vennootschap neemt deel aan de Opendeurdag van de 
Antwerpse Hogere Zeevaartschool waar ze Euronav vertegenwoordigen en informatie delen 
met studenten die een maritieme carrière overwegen. Elk jaar tijdens de zomermaanden 
geeft Euronav de studenten van de Hogere Zeevaartschool de kans om stage te lopen aan 
boord om het leven en het werk van een zeevarende te ervaren. Dat trainingsprogramma 
werd opgezet in samenwerking met Koninklijke Belgische Redersvereniging. In 2018 nam de 
Vennootschap acht Kadetten op het dek aan in het kader van dat programma. 

Daarnaast werkte Euronav samen met AIESEC, een internationale studentenorganisatie die 
jongeren helpt hun potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. Het specifieke programma 
in 2018 werd International Kindergarten gedoopt en ingezet om elke vorm van xenofobie 
en pesten te elimineren bij kinderen van drie tot zes jaar. Euronav ondersteunde enkele 
internationale AIESEC-studenten die Griekenland bezochten om dat specifieke programma 
in geselecteerde kleuterscholen te introduceren. 
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* Bemanningsleden op Euronav-schepen 
per 31 december 2018.

Een van de hoekstenen van Euronav's missie is gericht op onze mensen: 
getalenteerde, hardwerkende mensen inspireren en helpen bij het behalen van hun 
carrièredoelstellingen in een gezonde, uitdagende en belonende omgeving. Euronav 
heeft om en bij 200 werknemers aan wal (inclusief contractors en tijdelijke opdrachten): 
in Londen, Nantes, Antwerpen, Singapore, Piraeus en Hong Kong. Deze geografische 
spreiding over Europa geeft Euronav een unieke en diepgewortelde zeevaartcultuur, 
die generaties lang is opgebouwd. Meer dan 2.700 zeelieden van verschillende 
nationaliteiten werken aan boord van van de Euronav-schepen. In een sector waar 
bekwame bemanning schaars is, beschikt Euronav over gekwalificeerde en ervaren 
kapiteins. Bijeenkomsten voor kapiteins en voor bemanning vinden op regelmatige 
basis plaats. Euronav legt zich toe op een cultuur van teamwork en een omgeving 
waarin mensen samenwerken aan land of aan zee aan het globale succes van het bedrijf. 
Euronav hanteert prestatieplanning en beloning, training en ontwikkeling en interne 
promotie. Onze methoden richten zich erop prestaties te verbeteren en te belonen, 
onze medewerkers te betrekken en talent te behouden. Wij kiezen voor diversiteit 
onder onze personeelsleden. Veel van onze werknemers en officieren hebben een 
lange staat van dienst en uitgebreide ervaring in de sector terwijl andere nieuwkomers 
frisse ideeën aanbrengen. Deze toewijding en stabiliteit gepaard met diversiteit heeft 
ons in staat gesteld aanzienlijke resultaten te boeken binnen een zeer competitieve 
sector. Het personeel van Euronav bestaat uit een rijke diversiteit aan hoogopgeleid en 
gekwalificeerd personeel, professionals met technische, financiële, administratieve, 
juridische en menswetenschappelijke achtergronden en die zich specialiseerden in 
het beheer van olietankers, bemanningsbeheer, maritieme technische domeinen en 
de daarmee verbonden administratieve taken. Vrijwel iedereen spreekt minstens twee 
talen, de helft van het personeel spreekt drie of meer talen.

26 België

79 Bulgarije 

1 Canada

1 Cyprus

40 Frankrijk

165 Griekenland

1 Honduras53 Kroatië

20 Indonesië

56 Panama

95 Filipijnen

3 Polen

25 Roemenië

10 Rusland

40 Oekraïne

3 Pakistan

1 Italië

1 Nederland

1 Ecuador

1 Montenegro

2 Georgië

1 Spanje3 Colombia

����������������������������������������������� 
TOTAAL AANTAL OFFICIEREN EN ASPIRANT-OFFICIEREN AAN BOORD = 628*

Personeels-
beleid
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ONZE BEDRIJFSCULTUUR
Euronav is een geïntegreerde leverancier van diensten in het zeetransport, werkt 
volgens hoge kwaliteitsstandaarden en heeft ambitieuze doelstellingen. Om haar 
personeel in staat te stellen deze doelstellingen te halen, wordt de identiteit van 
Euronav gekenmerkt door:

•  gemeenschappelijke cultuur met lokale beslissingsbevoegdheid;
•  nauwe betrokkenheid en flexibiliteit waarbij een groot deel van het werk uitgevoerd 

wordt door zelfgestuurde, interdisciplinaire en grensoverschrijdende teams;
•  duidelijkheid in rollen, verwachtingen en bevoegdheden;
•  professionele doorgroei- en ontwikkelingskansen in lijn met bedrijfsbehoeften;
•  kwaliteit en professionalisme in zowel grote als kleine aangelegenheden;
•  communicatie en een “no-blame”-cultuur.

Euronav moedigt sociale verantwoordelijkheid aan en heeft waarden zoals eerlijkheid 
en verantwoordelijkheid opgenomen in haar bedrijfsethos. Euronav is een werkgever 
van gelijke kansen. Mensen worden geselecteerd, beloond en gepromoveerd op basis 
van prestaties en verdiensten. Euronav streeft ernaar zich volledig te houden aan de 
arbeidswetten en -regels op de markten waarin ze actief is, streeft ernaar temidden 
vergelijkbare bedrijven een voorbeeld te stellen als werkgever en neemt deel aan 
forums waarop beste praktijken uitgewisseld worden.

REALISATIES IN 2018
In 2018 heeft de afdeling Human Resources sterk geïnvesteerd in de volgende gebieden:

•  personeelswijzigingen: HR is actief betrokken geweest bij de selectie, de werving, 
het onthaal en de begeleiding van nieuwe werknemers doordat er een behoefte aan 
extra personeel ontstond ten gevolge van de uitbreiding van de vloot;

•  evaluatiegesprekken: de jaarlijkste evaluatiegesprekken vonden plaats in december 
2018 en januari 2019 met behulp van een gevestigde online procedure;

•  opleiding: het HR-departement heeft, in samenwerking met alle departementen, 
bijgestaan in het definiëren en ontwikkelen van opleidingen op maat. Individuele 
opleidingsplannen werden opgesteld voor elk personeelslid in de ganse Groep als 
leidraad voor opleidingen gedurende het hele jaar; 

•  HR-software: om te voorzien in de groeiende noden van de Vennootschap wordt 
nieuwe geselecteerd en geëvalueerd via interne procedures;

•  Maritime HR Association (onderdeel van Spinnaker Global): actief lid van het Forum 
waarvan Euronav een van de oprichters is.

1 Chili

96 Honduras117 Slovenië

1 Guatemala

1 Rusland

11 Roemenië

21 Indonesië

440 Filipijnen�����������������
TOTAAL AANTAL ZEELIEDEN AAN BOORD = 688*

* Bemanningsleden op Euronav-schepen 
per 31 december 2018.

Voor onze werk-
nemers:
getalenteerde, 
hardwerkende 
mensen  
motiveren en 
helpen hun  
carrièredoelstel-
lingen te behalen 
in een gezonde, 
uitdagende en 
belonende  
omgeving.

105MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN





Woordenlijst



Aframax - Een middelgrote ruwe olietanker met een draagvermogen van ongeveer 
80.000 tot 120.000 dwt. Een Aframax kan algemeen gesproken tussen de 500.000 
en 800.000 vaten ruwe olie vervoeren en wordt ook gebruikt bij het overladen van 
lading tussen schepen. Een gecoate Aframax die wordt uitgebaat in de sector van de 
geraffineerde aardolieproducten, kan worden aangeduid als een LR2.

Ballast - Zeewater dat in de scheeptanks genomen wordt om de juiste diepgang, trim 
(langsscheepse helling) of stabiliteit te bereiken. De ballast wordt meestal in speciaal 
daartoe voorziene tanks of, uitzonderlijk, in laadtanks vervoerd. Alle schepen van 
Euronav zijn uitgerust met gescheiden ballasttanks.

Bevrachter - Het bedrijf of de persoon waaraan het gebruik van een schip wordt 
toegestaan voor een bepaalde periode voor het transport van een lading of passagiers.
Bevrachtingscontract - Contract of Affreightment - COA - Een overeenkomst voor het 
vervoer van een specifieke hoeveelheid lading tussen specifieke punten gedurende een 
bepaalde periode zonder daarbij specifieke schepen of reisschema’s aan te duiden. Dat 
laat flexibiliteit toe in de planning aangezien het niet vereist is om een specifiek schip 
aan te duiden. COA’s kunnen aan een vast tarief of een marktgerelateerd tarief gesloten 
worden.

Bevrachtingsovereenkomst - Een overeenkomst gesloten met een klant voor 
het gebruik van een schip voor een specifieke reis aan een specifiek tarief per 
eenheid van lading (een Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt) of voor een 
specifieke periode aan een specifiek tarief per eenheid (dag of maand) van tijd 
(Tijdsbevrachtingsovereenkomst).

Bevrachtingsovereenkomst op de spotmarkt - Een bevrachtingsovereenkomst voor 
een specifiek schip om één enkele lading te vervoeren van de laadhaven(s) naar de 
loshaven(s) in de onmiddellijke toekomst. Het Tarief (spot rate) dekt alle operationele 
kosten, zoals havenkosten, brandstofverbruik, bemanningskosten, verzekeringen, 
herstellingen en kanaalgelden. De Bevrachter betaalt meestal alle ladinggerelateerde 
kosten en is desgevallend aansprakelijk voor Overliggeld. Het tarief wordt meestal in 
“Worldscale” uitgedrukt.

BITR - Afkorting voor Baltic Index Tanker Routes - De Baltic Exchange stelt 
onafhankelijke marktgegevens ter beschikking met betrekking tot bevrachting. 
Informatie van een aantal toonaangevende scheepsmakelaars over de hele wereld 
wordt verzameld en dagelijks gepubliceerd. De Baltic Exchange publiceert dagelijks 
de volgende indexen: de Baltic Panamax Index, de Baltic Capesize Index, de Baltic 
Handymax Index en de Baltische Internationale Tankerroutes - clean en dirty. De Baltic 
Exchange publiceert eveneens dagelijks een lijst met scheepvaarttarieven.

Bulkvracht - Een bulkvracht is een lading grondstoffen die onverpakt en in grote 
hoeveelheden vervoerd wordt. De opslagruimte voor zulke ladingen is de tank van een schip.

Classificatiebureaus - Organisaties die de normen vastleggen en beheren voor het 
ontwerp, de bouw en het operationeel onderhoud van schepen. Schepen kunnen niet 
uitgebaat worden tenzij ze voldoen aan deze normen.

Commercieel beheer of commercieel beheerd - Het beheer van het inzetten van 
een schip en van de aanverwante taken met inbegrip van het zoeken naar en het 
onderhandelen van bevrachting voor schepen, facturatie en inning van inkomsten, 
het geven van reisinstructies, de aankoop van brandstof en het aanstellen van 
havenagenten.

Contango - Een term die gebruikt wordt in de termijnmarkt om een opwaartse beweging 
te beschrijven en meer bepaald de situatie waarin, en het verschil waarmee, de prijs 
van een grondstof voor toekomstige levering hoger is dan de prijs op kortere termijn.
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Diepgang - De verticale afstand gemeten van de onderkant van het schip tot aan het 
wateroppervlak. De diepgangsmerken worden op de zijbeplating gelast. Zij worden 
geplaatst ter hoogte van de voor-, midden- en achterkant van de romp. Ter hoogte 
van het midscheepse diepgangsmerk wordt ook het Plimsoll-merk aangebracht dat de 
verschillende toegestane diepgangen aangeeft.

Draagvermogen - (deadweight tonnage of dwt) - Het draagvermogen van een schip 
wanneer zij volledig geladen is en zich in zout water bevindt. Het draagvermogen 
wordt uitgedrukt in “metrische tonnen” en omvat lading, brandstof, water, voorraden, 
passagiers en bemanning.

Droogdok - Een periode waarin een schip buiten dienst is en wanneer geplande 
herstellingen en onderhoud worden uitgevoerd, met inbegrip van alle onderwater 
onderhoud zoals het schilderen van de externe romp. Tijdens het droogdok worden 
bepaalde verplichte inspecties van het Classificatiebureau uitgevoerd en worden 
relevante certificaten uitgegeven. Moderne schepen moeten om de vijf jaar uit het 
water gehaald worden. Normaal gezien verhogen de kosten en de frequentie van 
het droogdok naarmate een schip veroudert. Na de derde Speciale Inspectie worden 
schepen om de 2,5 jaar uit het water gehaald.

Dubbele romp - Een tanker ontworpen met dubbele zijwanden en een dubbele bodem. 
De ruimte tussen de dubbele wanden en bodem wordt uitsluitend gebruikt voor ballast 
en zorgt voor een extra buffer tussen de laadtanks en de zee.

FPSO - Floating Production Storage and Offloading - FPSO-schepen zijn bedoeld voor 
het opvangen van koolwaterstofvloeistoffen die door nabijgelegen offshore platforms 
(olie en gas) worden opgepompt. Ze verwerken deze vloeistoffen en slaan ze op. 
FPSO’s zijn over het algemeen stilliggende vaartuigen in de vorm van schepen. Ze 
zijn uitgerust met verwerkingsapparatuur op het dek en met koolwaterstoftanks in 
de romp van het vaartuig.
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FSO - Floating Storage and Offloading - Een FSO-schip wordt vaak gebruikt op 
olievelden waar het niet mogelijk of niet doeltreffend is om een pijpleiding naar de 
kust te leggen. De olie gaat van het productieplatform naar de FSO waar het wordt 
opgeslagen en vervolgens overgeladen op exportolietankers.

IMO - International Maritime Organisation - De voornaamste taak van het IMO is 
het ontwikkelen en onderhouden van een allesomvattend regulerend kader binnen 
de scheepvaartindustrie, onder meer voor veiligheids- en milieuaangelegenheden, 
juridische aangelegenheden, technische samenwerking, maritieme veiligheid en 
efficiëntie. Het IMO werd opgericht door de conventie van Genève in 1948.

Intertanko - International Association of Independent Tanker Owners - Internationale 
Vereniging van Onafhankelijke Tankeruitbaters.

ISM - International Safety Management - De internationale regelgeving waaraan 
tankeruitbaters moeten voldoen en die erop gericht is de veiligheidsstandaarden 
binnen de tankerindustrie te verbeteren.

Knoop - Een eenheid van snelheid gelijk aan een zeemijl (1,852 km) per uur of ongeveer 
1,151 mijl per uur.

KPI - Een kernprestatie-indicator of Key Performance Indicator (KPI) is een vorm van 
prestatiemeting. Een organisatie kan gebruikmaken van KPI’s om haar succes of dat 
van een bepaalde activiteit waarin zij betrokken is, te evalueren.

LR1/LR2 - Afkortingen voor 'Long Range oil tankers'. Tankers met om en bij 50-80.000 
dwt (LR1) en 80-120.000 dwt (LR2).

MOPU - Mobile Offshore Production Unit - Een mobiele offshoreproductie-eenheid.

Naaktrompbevrachting - Een bevrachting waarbij de klant dagelijks of maandelijks 
een vast tarief betaalt voor het gebruik van een schip gedurende een bepaalde periode. 
De klant betaalt alle uitbatingskosten van het schip, inclusief reis- en scheepskosten. 
Naaktrompbevrachtingen zijn meestal op lange termijn.

OCIMF - Het Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) is een vrijwillige 
vereniging van oliebedrijven met een belang in het vervoer en de opslag in terminals 
van ruwe olie, olieproducten, petrochemische producten en gas.

Overliggeld - Extra inkomsten betaald aan de reder in het kader van 
Bevrachtingsovereenkomsten op de spotmarkt voor vertragingen bij het laden en/of 
lossen van lading, die niet worden beschouwd als de verantwoordelijkheid van de reder. 
Deze worden berekend overeenkomstig de Bevrachtingsovereenkomst.

P&I verzekering - Protection and Indemnity verzekering - Rechtsbijstand- en 
schadeverzekering - Een maritieme verzekering die wordt aangeboden door een P&I 
club. Een P&I club is een onderlinge (d.w.z. een coöperatieve) waarborgmaatschappij 
die dekking biedt voor haar leden die meestal reders, scheepsuitbaters of bevrachters 
zijn.

Pool - Een Pool is een groep schepen van vergelijkbare grootte en kwaliteit van 
verschillende reders die onder één beheerder of manager worden geplaatst. Een 
Pool zorgt voor planning en andere operationele efficiënties zoals bevrachtingen met 
meerdere bestemmingen en Bevrachtingscontracten of COA’s.

Poolpunten - Een systeem van Poolpunten werkt met een schip dat als referentiepunt 
dient en waarvan de prestaties gelijk zijn aan het gemiddelde van alle schepen die 
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zich in de Pool bevinden. Het schip dat als referentie dient, krijgt 100 Poolpunten. Alle 
andere schepen in de Pool krijgen meer of minder Poolpunten afhankelijk van hun 
specifieke eigenschappen. Daardoor kunnen Poolpunten enkel gebruikt worden om de 
verschillen tussen schepen weer te geven en niet om hun individuele prestaties uit te 
drukken.

Reiskosten - Omvatten brandstof, havengelden, kanaalgeld, vrachtafhandeling 
en makelaarscommissies die betaald worden door de reder onder een 
reisbevrachtingsovereenkomst. Deze kosten worden afgetrokken van de 
scheepsinkomsten om de gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven of TCE te 
berekenen voor reisbevrachtingsovereenkomsten.

Reverse lichten – Het laden van VLCC via reverse lichten is een dure tussenoplossing 
(alternatief) voor het direct laden vanuit een diepwater terminal. Panamax en Aframax 
tankers worden als shuttle gebruikt om ruwe olie te transporteren van de aan land 
gelegen havens naar offshore VLCC’s.

Ruwe olie - Olie, in zijn natuurlijke toestand, die nog niet geraffineerd of bewerkt is.

Schalieolie - Ruwe olie die wordt gewonnen uit oliehoudende leisteen (fijnkorrelig 
sedimentair gesteente met kerogeen). Deze olie wordt gewonnen door gebruik te 
maken van een andere methode dan de conventionele methode (oliebron) bijvoorbeeld 
door het te verwarmen of te destilleren.

Scheepskosten - Omvatten kosten voor de bemanning, voorraden en benodigdheden voor 
het schip, smeerolie, onderhoud en herstellingen, verzekering en communicatiekosten 
in verband met de uitbating van een schip.

Semi - Een semi-afzinkbaar schip (gedeeltelijk onder water) is een gespecialiseerd 
schip dat gebruikt wordt voor een aantal specifieke offshorefuncties zoals 
offshorebooreilanden, veiligheidsplatformen, olieproductieplatformen en hijskranen 
met groot hefvermogen. Ze hebben een grote stabiliteit en zeewaardige eigenschappen. 
Andere termen die gebruikt worden zijn onder meer semi-submersible, semi-sub of 
eenvoudigweg semi.

SIRE (doorlichtingsprocedure) - Het Oil Companies International Maritime Forum 
(OCIMF) heeft een systeem ontwikkeld voor de inspectie van schepen, Ship Inspection 
Report Programme (SIRE), om te kunnen verzekeren dat ze geschikt zijn om olie te 
vervoeren. De SIRE-doorlichtingsprocedure vereist om de zes maanden een inspectie. 
Onder de meeste bevrachtingsovereenkomsten moet tijdens de laatste zes maanden 
een SIRE-inspectie uitgevoerd zijn. Daarbij kan elke oliemaatschappij vrij beslissen of 
het tevreden is met het verslag van de inspectie. Het SIRE-verslaggevingssysteem kan 
enkel worden bekeken door de leden van het OCIMF en niet door makelaars of reders.

Spar - Single Point Mooring and Reservoir - Een Spar is een soort drijvend olieplatform 
dat typisch gebruikt wordt in zeer diepe wateren. Het dankt zijn naam aan de houten 
blokken die worden gebruikt als boeien en die verticaal verankerd worden. Spar-
productieplatformen werden ontwikkeld als alternatief voor conventionele platformen.

Speciale inspectie - Een vijfjaarlijkse inspectie vereist door het Classificatiebureau 
die meestal in droogdok plaatsvindt en waar alle vitale componenten, machines, 
compartimenten en staalstructuren van het schip grondig worden opengelegd en 
geïnspecteerd door een inspecteur van het Classificatiebureau.

Spill - Olie die, om welke reden ook, in de zee terechtkomt.

Spotmarkt - De markt voor onmiddellijk verhuur van schepen.
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Suezmax - Het grootste scheepstype dat door het Suezkanaal kan varen op zijn 
maximale diepgang. Meestal gaat het over schepen met een draagvermogen tussen de 
120.000 en 199.999 dwt, afhankelijk van de afmetingen en de diepgang van het schip. 
Deze olietankers kunnen tot een miljoen vaten ruwe olie vervoeren.

(Super) slow steaming - Het verminderen van de snelheid van schepen om zo brandstof 
te besparen. De reissnelheid wordt verminderd van 15 knopen naar 13 knopen (wanneer 
geladen) en van 15 knopen naar 8 knopen (wanneer in ballast).

Tarief (rate) - De kost of de inkomsten voor een bepaalde reis, gebaseerd op een 
referentiestandaard zoals de “Worldscale”, INTASCALE, ATRS.

Time Charter Equivalent (TCE) - Gemiddelde dagelijkse tijdsbevrachtingstarieven (= 
reisinkomsten verminderd met reiskosten) die gelden in de sector als maatstaf om 
de vlootinkomsten te meten en te beheren. Ze worden ook gebruikt als basis om de 
resultaten van rederijen uit verschillende geografische regio’s en concurrerende 
rederijen met elkaar te vergelijken.

Technisch beheer - Het beheer van de uitbating van een schip, met inbegrip van het fysiek 
onderhouden van het schip, het behouden van noodzakelijke certificaten en het leveren 
van noodzakelijke voorraden, onderdelen en smeerolie. Deze verantwoordelijkheden 
bestaan ook meestal uit het selecteren, het aantrekken en het opleiden van bemanning 
en kunnen ook het regelen van noodzakelijke verzekeringen omvatten.

Tijdsbevrachtingsovereenkomst - Een Bevrachtingsovereenkomst voor een bepaalde 
periode, gewoonlijk tussen één en tien jaar, waarbij de Bevrachter het schip (volledig 
bemand, verzekerd en voorzien van provisie) huurt van de reder. De Bevrachter is 
gewoonlijk verantwoordelijk voor brandstoffen, haven en kanaalgelden en alle extra 
kosten aangaande de lading. De huurprijs wordt uitgedrukt in termen van totale kost 
per dag. Behoudens beperkingen in de overeenkomst bepaalt de Bevrachter de aard en 
de hoeveelheid van de lading en de laad- en loshavens.

Tension Leg Platform (TLP) - Een tension-leg platform of een extended tension-leg 
platform (ETLP) is een verticaal aangemeerde drijvende constructie die gewoonlijk 
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wordt gebruikt voor de offshoreproductie van olie of gas. Het is bijzonder geschikt voor 
waterdieptes van meer dan 300 meter (ongeveer 1.000 ft) en minder dan 1.500 meter 
(ongeveer 4.900 ft). Het gebruik van tension-leg platformen werd ook al voorgesteld bij 
windturbines.

Trampvaart - In tegenstelling tot de lijnvaart, varen trampschepen zonder vaste 
dienstregeling, route of bestemmingshavens. Trampschepen gaan naar waar de lading 
is en vervoeren deze lading naar waar gevraagd wordt, binnen redelijke grenzen, zoals 
taxi’s.

Tonmijl - Een eenheid in het goederenverkeer waarbij één tonkilometer het vervoer van 
één ton over één kilometer vertegenwoordigt.

Tonmijl vraag - Een berekening die de gemiddelde afstand van elke route van 
een tankerreis vermenigvuldigt met het volume van de verplaatste lading. Hoe 
groter de toename van de langeafstandsbewegingen vergeleken met de kortere 
afstandsbewegingen, hoe groter de toename van de Tonmijl vraag.

Tonnagebelastingregime - Een alternatieve wijze om het belastbaar inkomen van 
hiervoor in aanmerking komende schepen op forfaitaire basis te bepalen. De belastbare 
winst wordt berekend in functie van het nettotonnage van de door de vennootschap 
uitgebate kwalificerende schepen, onafhankelijk van het resultaat van de vennootschap 
(winst of verlies).

Ultra Deep Water (UDW) - waterdiepte van meer dan 1500 meter.

Vat - Een volumetrische maateenheid die gelijk is aan 42 U.S. gallons of 158,99 liter. 
Er gaan 6,2898 vaten in een kubieke meter. Olietankers vervoeren de olie niet meer in 
vaten (tot in de 19de eeuw wel). Nu wordt het begrip alleen nog gebruikt als volume-
eenheid.

Verschroting - Het verwijderen van een schip uit de vloot door het te slopen voor 
schroot.

VLCC - Very Large Crude Carrier - Een olietanker met een draagvermogen tussen de 
200.000 en 320.000 ton die tot twee miljoen vaten ruwe olie kan vervoeren.

VLCC Equivalent – 1 VLCC of 2 Suezmax-schepen

V-Plus - Een van de grootste olietankers ter wereld (ULCC of Ultra Large Crude 
Carrier) met een draagvermogen van meer dan 350.000 dwt. Deze tankers kunnen tot 
drie miljoen vaten ruwe olie transporteren en worden voornamelijk ingezet op dezelfde 
lange afstandsroutes als VLCC’s.

Winstdeelname - Een mechanisme dat, afhankelijk van de uitkomst van de 
onderhandelingen, onder bepaalde Bevrachtingsovereenkomsten wordt overeengekomen 
en waarbij de verhuurder (eigenaar van het schip) het recht heeft op een verhoging 
van de overeengekomen (minimum) basishuurprijs ten bedrage van een bepaald 
percentage van het verschil tussen deze basishuurprijs en de gemiddelde tarieven die 
op de spotmarkt gelden voor een bepaalde periode op bepaalde routes.

Worldscale - “The New Worldwide Tanker Nominal Freight Scale” is een lijst theoretische 
vrachtprijzen, uitgedrukt in USD per ton, voor de meest voorkomende spotreizen in de 
tankermarkt. De uiteindelijke afgesproken vrachtprijs wordt dan uitgedrukt als een 
percentage van de “Worldscale” met een gewaarborgde minimale hoeveelheid lading. 
Dankzij dat concept kan een Bevrachtingsovereenkomst afgesloten worden mits 
vermelding van een vrachtprijs zonder dat iedere individuele reis afzonderlijk berekend 
en afgesproken hoeft te worden.
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