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11 januari 2021
Euronav ondertekende de ‘Neptune Declaration on 
 Seafarer Wellbeing and Crew Change’.

27 januari 2021
Euronav werd voor het vierde jaar op rij opgenomen in 
de Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) en verbeterde 
haar score.

3 februari 2021
Euronav ging een overeenkomst aan voor de aankoop door 
wederverkoop van twee eco-Suezmax-nieuwbouwschepen.

23 februari 2021
Euronav sloot een ‘sale and leaseback’-overeenkomst voor 
de VLCC Newton (2009 – 307.284 dwt).

1 maart 2021
Euronav werd lid van het Maritime Anti-Corruption 
 Network.

12 april 2021
Euronav ondertekende een ongedekte duurzaamheidsge-
linkte kredietfaciliteit van 80 miljoen EUR.

22 april 2021
Euronav ondertekende een overeenkomst met Hyundai 
Samho scheepswerf voor de aankoop door wederverkoop 
van twee VLCC-nieuwbouwschepen (met de optie om een 
derde te bestellen).

7 juni 2021
Euronav kondigde de verkoop aan van de Suezmax Filikon 
(2002 – 149.989 dwt) voor 16,3 miljoen USD. Het schip 
werd op 4 juni opgeleverd aan haar nieuwe eigenaren.
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Euronav is marktleider in het transport van ruwe olie. 
Als ‘s werelds grootste onafhankelijke beursgenoteerde 
tanker rederij bezit en beheert Euronav op 30 juni 2021 
een vloot van 74 schepen. De Vennootschap werd in België 
opgericht met hoofdzetel in Antwerpen. Euronav heeft 
kantoren over heel Europa en Azië. Wereldwijd stelt de 
Vennootschap 220 werknemers aan wal, verspreid over 
verscheidene kantoren, en ongeveer 3.500 zeevarenden 
tewerk. Euronav is uitgegroeid van een familiebedrijf met  
17 schepen tot een sterke internationale speler geno-
teerd op Euronext Brussels en op de NYSE onder het 
symbool ‘EURN’.

Over ons

Een veilige en betrouwbare uitbating van onze vloot is 
nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag en is de be-
langrijkste strategische doelstelling voor de Vennootschap. 
 Euronav beoogt een efficiënte organisatie te zijn en streeft 
een uitmuntende dienstverlening van de hoogste kwaliteit 
na voor haar klanten.

Duurzaamheid is een kernwaarde van Euronav omdat het 
de gezondheid op lange termijn en het succes van onze 
mensen, onze activiteiten en onze werkomgeving garan-
deert. Het is een engagement op het vlak van veiligheid en 
milieubescherming, evenals het innovatief gebruiken van 
technologie, data en informatie.

zeevarenden

3,500

personeel aan wal

220

nationaliteiten

25

Total Recordable Case  
Frequency (TRCF) 
(2018– 2020)*

-17%

Aandelenkoers (30 juni)

$ 9,32

vrouwen op zee
100  

vrouwen aan wal
105  

 Euronav kantoren

Hoofdkwartier in Antwerpen
Duurzaamheidsgelinkte 
lening (april 2021)€ 80 M

CO2-uitstoot per schip 
(2017 tot heden)-33%

31,5% Euronav’s financiering

met geïntegreerd 
duurzaamheidscom-

ponent

duizend 
Proportionele EBITDA 
(1H 2021)

$ 55.731

* Veiligheidscijfer
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Op 22 april 2021 kondigde Euronav een overeenkomst 
aan met Hyundai Samho scheepswerf voor de aankoop 
van twee VLCC-nieuwbouwschepen. De twee schepen 
zullen ‘LNG Ready’ zijn, en bieden dus de mogelijkheid 
om de CO2-uitstoot te verminderen in vergelijking met 
de huidige marktnormen. Verder werkt Euronav samen 
met de werf en de classificatiemaatschappij om een 
‘Ammonia Ready’ notatie op te nemen, met de moge-
lijkheid om de CO2-uitstoot tot nul terug te brengen 
van zodra de technologie, logistiek en het regelgevend 
kader dit toelaten. Dit zou tegen het einde van de zo-
mer van 2021 bepaald moeten zijn. Deze schepen, die 
aangekocht zijn voor een bedrag van 186 miljoen USD 
en-bloc, inclusief 4,2 miljoen USD aan toevoegingen en 
upgrades van de standaardspecificaties, zullen worden 
opgeleverd in het eerste kwartaal van 2023.

Juni

Op 7 juni 2021 kondigde Euronav aan dat de  Vennootschap 
de Suezmax Filikon (2002 – 149.989 dwt) verkocht heeft 
voor 16,3 miljoen USD. In het tweede kwartaal werd een 
meerwaarde van ongeveer 9,3 miljoen USD geboekt. Het 
schip werd op 4 juni opgeleverd aan haar nieuwe  eigenaren.

Daarnaast heeft Euronav contracten afgesloten voor de 
bouw van 3 Suezmax-schepen voor een totale kostprijs 
van 199,2 miljoen USD (66,4 miljoen USD per schip). De 
schepen zullen opgeleverd worden in het derde kwartaal 
van 2023 en het eerste kwartaal van 2024. Euronav heeft 

eveneens de optie voor de bouw van een derde VLCC 
 gelicht. Dit schip zal opgeleverd worden in het tweede 
kwartaal van 2023.

Hoogtepunten

Januari 

In januari 2021 nam Euronav de VLCC Delos (2021 - 
300.200 dwt) en VLCC Diodorus (2021 - 300.200 dwt) in 
ontvangst, de eerste twee van vier nieuwbouwschepen die 
in februari 2020 werden aangekocht.

Op 11 januari 2021 ondertekende Euronav de ‘Neptune 
Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change’. De 
verklaring is een wereldwijde oproep tot actie om de aan-
houdende crisis van bemanningswisselingen, als gevolg 
van de COVID-19-pandemie, aan te pakken. Het richt zich 
op concrete acties die de bemanningswisselingen kunnen 
vergemakkelijken en zodus kunnen garanderen dat essen-
tiële wereldwijde toeleveringsketens operationeel blijven. 
Dit initiatief, opgezet binnen de maritieme industrie, werd 
officieel gelanceerd tijdens de Davos Agenda Week van het 
World Economic Forum, dat plaats vond in de week van  
25 januari 2021.

Op 27 januari 2021 werd Euronav voor het vierde opeen-
volgende jaar opgenomen in de Bloomberg Gender- Equality 
Index (GEI) en slaagde de Vennootschap er in haar score 
te verbeteren. De GEI biedt transparantie in gendergere-
lateerde praktijken en het beleid inzake beursgenoteerde 
bedrijven, waardoor de hoeveelheid ecologische, sociale 
en governance (ESG) -gegevens die beschikbaar zijn voor 
beleggers toeneemt. Euronav is een van de 380  bedrijven 
verspreid over 11 sectoren, met hoofdkantoor in 44 landen, 
die opgenomen zijn in de index van dit jaar.

Februari

Op 3 februari 2021 ging Euronav een overeenkomst 
aan voor de aankoop door wederverkoop van twee eco- 
Suezmax-nieuwbouwschepen voor een en-bloc prijs van 
113 miljoen USD. De twee schepen zijn momenteel in aan-
bouw in de Daehan scheepswerf in Zuid-Korea. De sche-
pen zijn van de nieuwste generatie Suezmax eco-tankers. 
Deze schepen dragen de zogenaamde ‘LNG Ready’ notatie 
met de mogelijkheid om ammoniak toe te voegen. Beide 
schepen worden opgeleverd in januari 2022. 

Op 22 februari 2021 sloot Euronav een ‘sale and lease-
back’-overeenkomst met Taiping & Sinopec Financial 
Leasing Ltd Co voor de VLCC Newton (2009 – 307.284 
dwt). Euronav verkocht het schip voor 36 miljoen USD. 
Deze verkoop leverde een meerwaarde op van onge-
veer 1,2 miljoen USD. De vrij beschikbare cash gegene-
reerd na terugbetaling van de bestaande lening bedraagt  

Gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden na het einde 
van het halfjaar eindigend op 
30 juni 2021

Op 6 juli 2021 kondigde Euronav aan dat het een Joint 
 Development contract is aangegaan met de grootste 
scheepsbouwer ter wereld, Hyundai Heavy Industries (HHI) 
en de classificatiebureaus Lloyd’s Register en DNV, om de 
ontwikkeling van op dual fuel ammoniak (NH3) uitgeruste 
VLCC- en Suezmax-schepen te helpen versnellen. De initiële 
looptijd van het Joint Development Program is drie jaar.

Het Euronav aandeel

Op 30 juni 2021, werd het aandelenkapitaal van Euronav 
vertegenwoordigd door 220.024.713 aandelen waarvan 
18.346.732 aandelen door Euronav werden aangehouden 
als eigen aandelen. Op deze datum en volgens de meest 
recente transparantieverklaring, waren er geen aandeel-
houders in het bezit van 5% of meer van onze uitgegeven 
en uitstaande aandelen. 

19  miljoen USD. Het schip werd op 22 februari 2021 gele-
verd aan de nieuwe eigenaars.

Maart

Op 1 maart 2021 werd Euronav lid van het Maritime 
Anti-Corruption Network (MACN). De MACN werd op-
gericht in 2011 om corrupte handelingen en pogingen 
tot corruptie tijdens contacten tussen de schepen en met 
havenautoriteiten te documenteren om zo de industrie bij 
te staan in het verminderen en voorkomen van corruptie. 
Tot dusver hebben 138 gelijkgezinde rederijen en andere 
bedrijven in de maritieme industrie zich aangesloten bij 
het MACN. 

Op 4 maart 2021, nam Euronav een derde nieuwbouw-
schip VLCC Doris (2021 – 300.200 dwt), in ontvangst, het 
derde van vier nieuwbouwschepen die in februari 2020 
werden aangekocht.

Op 19 maart 2021, voegde Euronav een vierde nieuw-
bouwschip toe aan haar vloot, VLCC Dickens (2021 - 
300.200 dwt), het vierde en laatste van vier nieuwbouw-
schepen die in februari 2020 werden aangekocht. 

April

Op 12 april 2021 kondigde Euronav aan dat het een on-
gedekte aan duurzaamheid gekoppelde kredietfaciliteit 
van 80 miljoen EUR heeft ondertekend. Deze nieuwe 
faciliteit, die significant overschreven was, werd gere-
aliseerd met een reeks commerciële banken en met de 
steun van Gigarant. Duurzaamheid en emissiereductie 
targets hebben een invloed op de aangerekende marge. 
Met deze financiering maken faciliteiten met een geïn-
tegreerde duurzaamheidscomponent 31.5% uit van de 
totale financiering van Euronav.

De faciliteit heeft een looptijd van minimaal 3 jaar met 
tweemaal een verlengingsoptie van 1 jaar. Aan de prijs-
zetting werden een reeks meetbare duurzaamheids-
kenmerken gekoppeld, zoals een jaarlijkse vermindering 
van de CO2-uitstoot, in overeenstemming met de doel-
stellingen zoals vastgelegd binnen de Poseidon Principles. 
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Onze vloot

Groei van de vloot

Tot dusver was er in 2021 een ongewoon contrast tus-
sen de vlootdynamiek in het VLCC- en Suezmax-markt-
segment. In de eerste helft van 2021 zijn 16 VLCC’s en 
19 Suezmax-schepen opgeleverd en toegevoegd aan de 

Volledig in eigendom: 45 (waarvan 4 onder  
rompbevrachting en 4 onder tijdbevrachting)
Nieuwbouwschepen nog op te leveren: 3
dwt: 13.721.413  |  Gemiddelde leeftijd: 6.5 jaar

Volledig in eigendom: 2 (beide in joint-venture)
dwt: 864.046  |  Gemiddelde leeftijd: 18,5 jaar

Volledig in eigendom: 25 (waarvan één in joint-venture 
en twee onder tijdbevrachting)
Nieuwbouwschepen nog op te leveren: 5
dwt: 3.848.764  |  Gemiddelde leeftijd: 11,5 jaar

Volledig in eigendom: 2 
dwt: 883.122  |  Gemiddelde leeftijd: 18 jaar

Schepen

74
Onder 
constructie

8
dwt van de actieve vloot

18.885.862
Gemiddelde 
leeftijd

8,7

Op 30 juni 2021 bezat en baatte Euronav een vloot uit 
van 72 olietankers en 2 FSO-schepen. De 72 ruwe olietan-
kers bestaan uit twee V-Plus-schepen, 45 VLCC’s (waar-
van vier in rompbevrachting en vier in tijdbevrachting) en  
25  Suezmax-schepen (waarvan één in een joint venture en 
twee schepen in tijdbevrachting). De twee FSO-schepen zijn 
beide eigendom in 50%-50% joint ventures. De totale vloot 
heeft een totaal laadvermogen van ongeveer 19 miljoen dwt.

Daarnaast kocht Euronav acht schepen die momenteel in 
aanbouw zijn. De oplevering van drie VLCC’s is gepland voor 
2023. De oplevering van twee Suezmax-schepen is voorzien 
in 2022 en de oplevering van de drie bijkomende nieuw-
bouw Suezmax-schepen is gepland in het derde kwartaal 
van 2023 en het eerste kwartaal van 2024. 

De VLCC-vloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat 
op de spotmarkt binnen de Tankers International (TI) Pool. 
De TI Pool beheert één van de grootste en meest moder-
ne vloten ter wereld. De Pool bestaat op 30 juni 2021 uit 
60 VLCC’s waarvan 42 schepen in eigendom van Euronav. 
Vijf schepen van de Suezmax-vloot van Euronav worden 
verhuurd op basis van langetermijnbevrachtingsovereen-
komsten. De overige schepen worden geëxploiteerd op de 
spotmarkt. 

Op 30 juni 2021 was het tonnageprofiel, inclusief de 
 schepen op tijdbevrachting, van Euronav verdeeld zoals op 
pagina 9 wordt getoond.

2021 totale operationele vloot

VLCC

Suezmax

FSO

V-Plus

Figuur 2
Het tonnageprofiel van Euronav, inclusief gecharterde schepen, op 10 augustus 2021wereldwijde vloot. Negen VLCC’s verlieten echter de we-

reldwijde vloot om te worden gerecycleerd, maar slechts 
één Suezmax verliet de wereldwijde vloot gedurende de-
zelfde periode.

We zien dat deze tendens zich verder zet bij de aan-
koop van nieuwe schepen. Het aantal bestellingen van 
 VLCC-schepen neemt toe en telt tot op heden 27 VLCC’s, 
in vergelijking met slechts 8 Suezmax-schepen. Hoewel 
een toename van het aantal bestellingen zelden welkom 
is, is enige context vereist. Meer dan 80% van de bestelde 
VLCC’s en 60% van de gecontracteerde Suezmax-schepen 
zal ofwel uitgerust zijn met dual fuel-capaciteit of zo ge-
bouwd worden dat ze in de toekomst de flexibiliteit heb-
ben om een nieuwe brandstoftechnologie te installeren. 

De meeste recent bestelde nieuwbouwschepen zijn dan 
ook geen “plain vanilla”-schepen en zijn daarom niet di-
rect vergelijkbaar met de wereldwijde vloot. Verder wordt 
de capaciteit van de scheepswerf ook beperkt door het 
grote aantal bestellingen van kwalitatieve schepen voor de 
container-, LNG-tanker- en droge-bulksegmenten, wat een 
weerspiegeling is van de sterke vrachtvoorwaarden in deze 
scheepvaartsegmenten.

Het tempo van de recyclage van oudere schepen is moeilijk 
te voorspellen. Maar een prognose van 20 VLCC’s en 15 
Suezmax-schepen, die de markt verlaten zou in lijn zijn met 
historische tendensen rekening houdend met de huidige 
vrachttarieven, staalprijzen en leeftijdsprofielen van de 
vloot. Een dergelijke prognose wordt echter ook bemoeilijkt 
door de ontwrichting veroorzaakt door de  “ongeoorloofde 
handel” in Iran/Venezuela. Oudere tonnage, meestal  
18-22 jaar oud, werd door particuliere  eigenaars gekocht 
om deel te nemen aan deze lucratieve doch ongeoorloofde 
handel als gevolg van de huidige sancties die opgelegd zijn 
door de Verenigde Staten.
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FSO Markt

In juni 2021 waren er wereldwijd 297 drijvende productie-
systemen en 103 opslageenheden in gebruik. In de eerste 
helft van het jaar werden drie FPSO’s besteld. Dit is hetzelf-
de aantal als werd toegekend voor heel 2020. De meeste 
analisten verwachten dat het tempo van de bestellingen 
zal toenemen gedurende de tweede helft van dit jaar. Het 
adviesbureau EMA (Energy Maritime Associates) voorspelt 
dat 19 projecten (14 FPSO’s en 5 productie-eenheden) 
zullen worden toegekend en Rystad voorspelt in totaal  
20  FPSO-toekenningen tussen juni 2021 en eind 2022. 

Volgens EMA bevonden 201 projecten die potentieel ge-
bruik kunnen maken van drijvende productie- of opslag-
platformen zich in de beoordelings-, plannings-, biedings- 
of definitieve ontwerpfase. Dit aantal is niet veranderd 
sinds juni 2020. Deze projecten waren nieuwe ontdekkin-
gen of geplande ontwikkelingen waarbij het gebruik van 
een drijvend productie- of opslagsysteem een optie zou 
kunnen zijn. 

Stijgende olieprijzen sinds het derde kwartaal van 2020 en 
de beperkte olietoevoer van OPEC+ hebben geleid tot een 
grotere focus, met name op de FPSO-markt. Er wordt ver-
wacht dat nieuwe ontwikkelingen in Latijns-Amerika deze 
expansie zullen ondersteunen, waarbij de helft van de plat-
formen alleen al in die regio wordt verwacht. 

TCE-Tarieven

De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven (TCE, een niet 
door IFRS gedefinieerde maatstaf) kunnen als volgt  worden 
samengevat:

In USD per dag

Eerste  
semester 

2021

Eerste  
semester 

2020

VLCC

Gemiddeld tarief behaald op de 
spotmarkt (in TI Pool)*

13,000 76,000

Gemiddeld tijdsbevrachtings tarief 
onder langetermijn- 
bevrachtingsovereenkomsten**

43,750 38,250

SUEZMAX

Gemiddelde tijdsbevrachting-
starieven op de spotmarkt***

11,750 60,000

Gemiddeld tijdsbevrachtingstarief 
onder langetermijnbevracht-
ingsovereenkomsten

29,750 30,000

Het leeftijdsprofiel van deze schepen komt overeen met dat 
van de schepen die naar verwachting de vloot zullen verla-
ten hebben. Er zou een versnelling kunnen zijn in het recy-
cleren en het verlaten van de vloot van de schepen uit deze 
sector, mocht Iran terugkeren naar meer genormaliseerde 
internationale betrekkingen. Gibsons  Shipbrokers schat 
dat 8% van de VLCC-vloot en 5% van de  Suezmax-vloot 
betrokken is bij dergelijke handel. 

De groei van de vloot voor 2021 wordt geraamd op 1,4% 
voor de VLCC-sector en 2,7% voor de Suezmax-sector. 
Om deze cijfers in een bemoedigende context te plaatsen -  
de gemiddelde groei van de vloot over 10 jaar voor bei-
de tanker categorieën bedroeg 4,6% in de 10 jaar vooraf-
gaand aan 2020. 

De verhoudingen tussen het orderboek en de vloot voor 
beide segmenten blijven constructief en bevinden zich 
op of rond het laagste punt in 20 jaar. De VLCC-order-
boek-vlootratio bedraagt 9,5% (tegenover een 25-jarig ge-
middelde van 20,7%), met een vergelijkbare  Suezmax-ratio 
dat 10,1% bedraagt (tegenover een 25-jarig gemiddelde 
van 23%). (Bron: alle cijfers - Clarksons)

* Schepen in de TI Pool die in eigendom zijn van Euronav (Technische offhire dagen niet inbegrepen) 
** Inclusief winstdeelname indien van toepassing 
*** Inclusief winstdeelname indien van toepassing (Technische offhire dagen niet inbegrepen)
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Spreiding tussen conforme olie en olie met een hoog zwavelgehalte
Olieprijs
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Marktdynamieken

vat werd verhandeld - het hoogste niveau sinds oktober 
2018. De redenering achter deze prijsstijging wordt deels 
geleverd door een herstel van de vraag, maar ook door 
twee vormen van aanbodbeperkingen. 

Ten eerste bleef de coalitie van OPEC+-landen de olie-
toevoer bewust beperken tot 7.7 miljoen bpd voor het 
eerste kwartaal van 2021. De coalitie, die bestaat uit 
de 13 OPEC-leden en 10 van de werelds belangrijkste 
olie-exporterende landen die geen onderdeel zijn van 
OPEC, begon deze productieverlagingen in het tweede 
kwartaal van 2021 met 2,1 miljoen bpd af te bouwen. 

Ten tweede heeft het marginale aanbod van ruwe olie, 
verrassend genoeg, niet gereageerd op de hogere olie-
prijzen met een hogere productie. Vooral de Amerikaanse 
schalieolieproductie bleef sinds april 2020 stabiel op ge-
middeld 7,9 miljoen bpd. De afgelopen jaren reageerde 

Wereldeconomie, de vraag naar olie en bunkerkosten

bonden consumptiepatronen in het noordelijk halfrond 
(waar 90% van de wereldbevolking woont) gedurende 
de wintermaanden. 

Naar verwachting zal de consumptie van ruwe olie toe-
nemen in 2022, zij het in een lager tempo dan in 2021. 
Volgens het IEA zal er een groei zijn van 3,1 miljoen bpd 
in 2022, tegenover 5,4 miljoen bpd in 2021, waarmee het 
consumptieniveau van 2019 in het vierde kwartaal van 2022 
wordt overtroffen. Recente commentaren richtten zich ech-
ter op het passende niveau van het wereldwijde oliever-
bruik, rekening houdend met doelstellingen van verschillen-
de regeringen om de economie koolstofarm te maken. Deze 
scenario’s zullen op middellange termijn waarschijnlijk enige 
tegenwind bieden voor de vraag naar olie, maar er is weinig 
dat erop wijst dat dergelijke scenario’s momenteel reeds eni-
ge impact hebben op de vraag naar olie. 

De meeste economische voorspellers verwachten dat de 
luchtvaartsector het traagste zal herstellen, omdat som-
mige reisbeperkingen waarschijnlijk van kracht zullen 
blijven totdat de pandemie onder controle is. Ook wordt 
verwacht dat door het aanhoudende telewerken en de 
veranderde werkgelegenheidspatronen de wereldwijde 
vraag naar benzine op het pre-COVID-niveau blijft. Hier-
door zal de wereldwijde raffinageproductie in 2021 naar 
verwachting slechts de helft herstellen van de 7,4 miljoen 
bpd die in 2020 verloren ging, waardoor de vraag naar 
geraffineerde producten achterblijft omdat eerst overtol-
lige voorraden zullen worden opgebruikt. 

De olieprijs reageerde op het herstel van de consump-
tie, en ook op de verwachte uitbreiding van de vraag. De 
Brentprijs voor ruwe olie begon in 2021 aan 51$ per vat 
en steeg consistent tot het eind juni aan 73 dollar per 

de olieproductie snel en evenredig op de hogere ruwe 
olieprijzen. Maar tot nu toe bleef de reactie op de olie-
voorziening beperkt door de hoge financiële druk en 
deze van belanghebbenden op de Amerikaanse schalie-
olieproducenten.

Een belangrijk kenmerk van 2020 - namelijk de enor-
me opbouw van ruwe olievoorraden zowel onshore als 
offshore - is nu ten einde. Drijvende opslag, waarbij tan-
kers alleen worden gebruikt om ruwe olie op te slaan 
in plaats van deze te vervoeren binnen de oliewaarde-
keten, is terug op pre-COVID 19-niveau. Evenzo, is de 
OESO-voorraad ruwe olie, die in 2020 met 400 miljoen 
vaten tot 3,2 miljard vaten gestegen was, nu verbuikt. 
Dit brengt de onshore-voorraad terug op 2,8 miljoen 
 vaten, wat in lijn ligt met het scherp bewaakte vijfjaar-
lijks gemiddelde. 

De wereldeconomie blijft zich herstellen van de enorme 
ontwrichtingen gedurende 2020 en de COVID-19 pande-
mie. Volgens het IMF is de wereldwijde groei geraamd op 
6% in 2021, en vlakt deze af naar 4.4% in 2022. Sinds 
december 2020 zijn de groeiprognoses voortdurend naar 
boven bijgesteld als gevolg van het verwachte, door de 
vaccinaties ondersteunde, herstel in de tweede helft van 
2021. Ondanks lokale uitbraken van COVID-19 (bv. India) 
is de economische activiteit zich blijven aanpassen aan de 
beperkingen en de gematigde mobiliteit. Er is enige onze-
kerheid rond het toekomstige verloop van de pandemie, 
en er wordt verwacht dat de globale bbp en de wereldwij-
de vraag naar olie pas volgend jaar het niveau van 2019 
zullen bereiken. 

Het is niet verrassend dat de vraag naar olie een ge-
lijkaardig traject heeft gevolgd, zij het geleid door de 
OESO- landen waar de vaccinatiegraad het hoogst was. 
De  focus op de sequentiële groei tussen Q2 2020 en Q2 
2021,  illustreert de belangrijkste trends die de wereld-
wijde vraag naar ruwe olie gedurende deze periode met  
11,4 miljoen bpd deed toenemen (bron: IEA). Bijna twee 
derde van dit herstel (meer dan 7,2 miljoen bpd) kwam 
van  OESO-landen, en dan vooral de VS waar de her-
opening van de economie werd mogelijk gemaakt door 
de snelle uitrol van vaccinatieprogramma’s. 

De wereldwijde vraag naar olie zal eind juni 2021 onge-
veer 95,7 miljoen bpd bedragen. Dit ligt nog steeds een 
stuk lager dan de 101,3 miljoen bpd olie die werd gecon-
sumeerd voor de pandemie in Q4 van 2019 (bron: IEA). Er 
wordt verwacht dat het herstel van de vraag zal aanhou-
den in de tweede helft van het jaar. Dit wordt gestimu-
leerd door zowel een verdere uitrol van de wereldwijde 
vaccinatiecampagne als een terugkeer naar seizoensge-

Figuur 3
Evolutie prijsspreiding olie- en bunkerprijzen 
Bron: Bloomberg
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Verhouding van beschikbare VLCC's tot vrachten in het Midden-Oosten 
over de komende 30 dagen

Ratio Gemiddelde sinds 2010

Tankermarkten

De tankermarkt bleef in de eerste helft van 2021 aanhoudend 
uitdagend. Drie sleutelfactoren verklaren de extreme en moei-
lijke omstandigheden voor de vrachtmarkten, waar de tarieven 
voor ruwe olietankers voor de VLCC- en  Suezmax-segmenten 
gedurende het grootste deel van de eerste helft van het jaar 
onder de cash break-even-tarieven lagen. 

Ten eerste is de vraag naar olie, hoewel deze zich herstelt, 
aanzienlijk lager (5-6 miljoen bpd) dan de recente vastge-
stelde wereldwijde consumptieniveaus. De manier waarop 
de vraag zich herstelde werd geleid door de OESO-landen 
(VS, Europa en Japan). Deze landen gebruikten vaak voor-
raden aan land of aangrenzende ruwe olieproductie, waar-

Figuur 4
Vraag- en aanbodindex van de Perzische Golf

1 betekent dat er een gelijk aantal supertankers van 2 miljoen vaten is in verhouding tot de verwachte vrachten in de komende 30 dagen. 
1.1. betekent dat er een overschot van 10% aan supertankers is in verhouding tot de verwachte vrachten in de komende 30 dagen. 0,9 
geeft aan dat er een tekort is van 10% aan schepen in verhouding tot de vrachten in de komende 30 dagen. (bron: Bloomberg)

De maritieme bunkermarkt was veel minder volatiel op 
gebied van prijszettingen in vergelijking met de prijs en de 
markten voor ruwe olie, zoals weergegeven in figuur 3. 
De spreiding in prijszetting tussen de twee  brandstoffen 
(conforme stookolie met zeer laag zwavelgehalte en 
stookolie met een hoog zwavelgehalte) begon in 2021 
aan 94 USD per ton en is gestegen om gedurende een 
groot deel van de eerste helft van het jaar te worden ver-
handeld  tussen 105 en 120 USD per ton (bron: Bloom-
berg). De stijging van de spreiding van de prijszetting tus-
sen de brandstoffen met 20% is vergelijkbaar met een 
stijging van de ruwe olieprijzen van meer dan 40% en 
spreekt de verwachte consensus van IMO 2020 tegen, die 
stelde dat de prijscorrelatie sterk zou zijn. 

door zij vaak geen tankertransport nodig hadden. Dit was 
niet bevorderlijk voor de ton-mijl-ontwikkeling. 

Ten tweede bleef het aanbod van de schepen sinds het ein-
de van het derde kwartaal van 2020 hoog. Een combinatie 
van schepen die niet langer gebruikt werden voor drijven-
de opslag, samen met (tot voor kort) een zeer beperkt aan-
tal schepen dat de markt verlaat om te recycleren, leidde 
tot een aanhoudend overaanbod van schepen. Dit wordt 
geïllustreerd in onderstaande grafiek, die de verhouding 
toont van beschikbare VLCC’s tot vrachten in de belang-
rijkste tankermarkt van het Midden-Oosten.

Deze ratio bleef sinds het vierde kwartaal van 2020 op 
een meerjarig hoog niveau, wat het overaanbod aan 
 VLCC-tonnage grafisch illustreert. Dit hield de spotprijzen 
van vrachten op een laag niveau, omdat de marginale ton-
nage de spotprijs verlaagt om werkgelegenheid te creëren. 

Deze tonnagesituatie is verergerd door het gebrek aan sche-
pen die de markt verlaten, ondanks de uitdagende vrachtta-
rieven en de stijgende staalprijs (en dus recyclageprijs) sinds 
november. De “ongeoorloofde handel” (die in recente pre-
sentaties werd toegelicht) heeft waarschijnlijk de recyclage 
van dit oudere tonnage uitgesteld, wat  geholpen zou heb-
ben om de markt opnieuw in evenwicht te brengen en het 
sentiment bij de eigenaars eerder te  v erbeteren. 

Ten derde is het olieaanbod, en bijgevolg ook het vracht-
aanbod, beperkt door OPEC+ die de productie van ruwe 
olie tot april met 7.7 miljoen bdp hebben verminderd. Hoe-
wel deze verlagingen tijdens de zomermaanden geleidelijk 
met 2,1 miljoen bdp worden afgebouwd, zal het enige tijd 
vergen eer dit aan kracht wint in een tankermarkt waar op 
jaarbasis 30 VLCC’s nodig zijn voor 1 miljoen bpd. 

De activaprijzen geven echter een heel verschillend en 
positief signaal voor de tankermarkt. Een combinatie van 
onderstaande elementen heeft er toe bijgedragen dat de 
activaprijzen van VLCC- en Suezmax-schepen in iets meer 
dan zes maanden tijd met 13% zijn gestegen: 

1. hoge staalprijzen (recyclageprijzen van VLCC’s voor juni 
2021 zijn het hoogste sinds september 2008). 

2. beperkte beschikbaarheid van nieuwe tonnage omdat 
andere segmenten in de scheepvaart de werfcapaciteit 
tot 2025 hebben gevuld. 

3. inkomende milieuregelgeving die de veroudering van 
oudere tonnage waarschijnlijk zal versnellen.

Al deze factoren bevorderen de recyclage van schepen.  
9 VLCC’s hebben tot nu toe de wereldwijde vloot verlaten, 
en er is een sterke pijplijn aangezien 25% van zowel de 
VLCC- als Suezmax-vloot reeds 15 jaar of ouder is.  Schepen 
van deze leeftijd spreken een kleinere markt aan omdat 
de conventie van de sector veel bevrachters ervan weer-
houdt dergelijke schepen in dienst te nemen. Met nieuwe 
milieunormen die waarschijnlijk druk zullen uitoefenen op 
oudere (meer uitstotende) tonnage, in combinatie met een 
uitdagende vrachtmarkt en recyclageprijzen die het hoogste 
zijn in 13 jaar, zijn de vooruitzichten op een positieve aan-
passing van de omvang van de wereldvloot sterk.

De laatste keer dat het leeftijdsprofiel van de grote tanker-
vloot vergelijkbaar was, was in 2002 - toevallig de laatste 
periode waarin de markt voor grote ruwe tankers te ma-
ken kreeg met ingrijpende technologische veranderingen 
door nieuwe wetgevingen. In 2002 was er de overstap van 
enkelwandige naar dubbelwandige schepen. In de tweede 
helft van 2021 en daarna is het de uitdaging om de ope-
rationele doelstellingen van de IMO (nieuwe EEXI-regels 
vanaf 2023) en BKG-doelstellingen (vermindering van de 
intensiteit met 40% tegen 2030) te behalen. 
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MILIEU

SOCIAAL

DEUGDELIJK BESTUUR

Duurzaamheid
Onze duurzaamheidsaanpak

Alignering met UN Sustainable Development Goals

Verwezenlijkingen in 2021

De Bloomberg Gender-Equality Index 
(GEI)

Euronav verbeterde haar score bij de vierde opeen-
volgende opname van de Vennootschap in de Bloomberg 
Gender-Equality Index (GEI). De GEI biedt een transparant 
beeld van gendergerelateerde praktijken en beleidsmaat-
regelen bij beursgenoteerde ondernemingen, waardoor 
beleggers over meer ecologische, sociale en beleids-
gegevens (ESG-gegevens) beschikken. De referentie-in-
dex meet gendergelijkheid op basis van vijf pijlers: vrou-
welijk leiderschap en het doorstromen van talent, gelijke 
verloning en loonpariteit tussen mannen en vrouwen, 
inclusieve  cultuur, beleid inzake seksuele intimidatie en 
vrouwvriendelijk merk. 

Duurzaamheid bij Euronav gaat over veel meer dan alleen 
emissies, klimaatverandering en milieuvervuiling. Het gaat 
ook over het bieden van een zorgzame, respectvolle en 
onder steunende omgeving voor onze werknemers, met 
veiligheid als prioriteit op alle niveaus van ons bedrijf en 
het verzekeren dat verantwoording wordt afgelegd over de 
realisatie van deze doelstellingen. We hebben een gover-
nance kader opgezet dat de betrokkenheid en de naleving 
ervan ondersteunt, zowel intern als met onze leveranciers, 
klanten en overheidsinstanties. Dit kader is opgezet om de 
doeltreffendheid van milieu- en klimaatveranderingsstrate-
gieën te promoten, alsook het beleid inzake maatschap-

pelijke betrokkenheid op basis van onze gedragscode en 
beginselen. 

Duurzaamheid bij Euronav steunt op drie pijlers (Environ-
ment, Social and Governance (ESG) – Milieu, Maatschap-
pij en Bestuur). Het impliceert een engagement met een 
innovatieve ingesteldheid ten aanzien van veiligheids- en 
 milieunormen, gemobiliseerd door het gebruik van techno-
logie, data en informatie. Een duurzaamheidskader heeft 
echter alleen impact als het steunt op een solide en gezon-
de financiële basis dat de implementatie van elk van de 
 pijlers rechtstreeks kan ondersteunen. Als zodanig is eco-
nomische duurzaamheid een noodzakelijke voorwaarde 
voor een algemene succesvolle duurzaamheidsstrategie.

Duurzaamheidsmanager aangesteld

Duurzaamheid staat centraal in de cultuur van 
Euronav. Dit blijkt ook uit de aanstelling van een 
Duurzaamheidsmanager (in mei 2021), om een 
decarbonisatieplan voor Euronav te ontwikke-
len,  gebruik makend van alle mogelijke markt-
stimulansen en samenwerkingen. In deze nieuwe 
functie zal de manager ook het duurzaamheids- en 
cross-functioneel operationeel model ontwerpen 
om de implementatie van de strategie te onder-
steunen. De strategie omvat externe betrokkenheid 
van regelgevende instanties, NGO’s en overheids-
instanties inzake duurzaamheidskwesties. De mana-
ger zal ook onderzoeks- en innovatiemogelijkheden 
verder stimuleren die waarde moeten toevoegen 
aan de inspanningen van de Vennootschap om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.
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Milieu

Milieubenadering

Euronav erkent de omvang van de uitdaging van de kli-
maatverandering en de rol die de Vennootschap kan 
spelen door duurzame verandering te bewerkstelligen. 
De Vennootschap sluit zich volledig aan bij de emissie-
reductiedoelstellingen van IMO 2030 (40% reductie in 
BKG-emissies) en IMO 2050 (70% reductie in BKG-emis-
sies). Dit komt tot uiting in onze oprechte inzet voor di-
verse initiatieven (o.a.Global Maritime Forum’s Getting to 
Zero Coalition, Poseidon Principles), directe bedrijfsacties 
(vlootverjonging en vermindering van de CO2-voetafdruk), 
en met tastbare technische ondersteuning van een aantal 
R&D-initiatieven gericht op het verminderen van emissies.

Euronav’s toewijding aan het terugdringen van emis-
sies blijkt uit:

• Een actief vlootverjongingsbeleid;
• Een energie-efficiëntieplan voor schepen;
• Controle en beheer van luchtverontreinigingsprestaties;
• Beheer van de reisprestaties door het delen van informa-

tie van zee naar land;
• Recycling van plastic tijdens de vaart;
• Actieve ESG-afspraken met financiële instellingen en aan 

duurzaamheid gekoppelde financiële leningen.

LNG
Momenteel rendabel

Exacte CO2-
emissiereductie?

Infra?

Waterstof
2030? ten vroegste

Hoogste potentieel
maar rendabel?

Ammoniak
Beschikbaar in 2025

LT betere oplossing
maar $ kost

Methanol
Deels beschikbaar

Schaalbaar?

Biobrandstof
Vandaag beschikbaar

Schaal?
Concurreren met
andere industrie

Figuur 6
De meest waarschijnlijke brandstoffen van de toekomst voor tankers in afwachting van onderzoek voor grotere tankers

Duurzame financiering

Euronav heeft haar duurzaamheidskader verder versterkt 
door de ondertekening van een ongedekte duurzaam-
heidsgelinkte kredietfaciliteit van 80 miljoen EUR in april 
2021. Door het afsluiten van deze financiering worden 
de Euronav financieringsfaciliteiten met een geïntegreer-
de duurzaamheidscomponent verder uitgebreid. Dit zorgt 
voor extra controle en extern toezicht op onze activiteiten 
van diegenen die ons deze financiering verstrekken.

Duurzame brandstoffen

De volgende generatie brandstof die de schepen zal aan-
drijven is het sleutelelement waarmee de scheepvaart in 
het algemeen, en het segment van de grote ruwe-olietan-
kers in het bijzonder, kan voldoen aan de vastgestelde de-
carbonisatiedoelstellingen. 

Om onze klanten emissieloze reizen aan te bieden maken 
wij gebruik van impactvolle en schaalbare brandstofop-
ties die al op de markt bestaan. In juni 2021 bijvoorbeeld, 
hebben we een 50/50 mengsel van gecertificeerde bio-
brandstof FAME en gewone gasolie voor de scheepvaart  

Innovatie op vlak van energie- 
efficiëntie

Energie-efficiëntie is een aandachtspunt van Euronav, en 
dan in het bijzonder het efficiënt energiebeheer van onze 
schepen, wat op zijn beurt leidt tot een kleinere voetafdruk 
en betere operationele prestaties. Energie-efficiëntie kan 
bereikt worden tijdens het ontwerp en de bouw van een 
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BEURONAV

B-
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C-
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LEIDERSCHAP
Implementeren
van huidige
beste praktijken

MANAGEMENT
Actie ondernemen
tegen klimaat-
problemen

BEWUSTZIJN
Kennis over
de impact van
klimaatproblemen

OPENBARING
Transparantie
over klimaat-
problemen

Figuur 5
CDP-score Euronav 2020

Carbon Disclosure Project (CDP)

Het CDP is een non-profitorganisatie die een wereldwijd 
systeem voor de openbaarmaking van milieugegevens be-
heert. Het omvat wereldwijd meer dan 9.600 bedrijven, die 
samen meer dan 50% van de wereldwijde marktkapitali-
satie op de mondiale kapitaalmarkten vertegenwoordigen. 
Euronav behaalde een ‘B’-score bij haar eerste deelname 
in 2020 en werd geordend in de categorie beheer, zoals 
weergegeven in figuur 5. Het scoresysteem is gebaseerd 
op een jaarlijkse vragenlijst met een schaal van A tot D 
zoals geïllustreerd in figuur 5.

Webber Research

Euronav behaalde de 2de plaats van 52 rederijen uit ver-
schillende sectoren (containers, bulk en tankers) in de 
Webber Research 2021 ESG Scorecard. De scorekaart 
rangschikt de rederijen op basis van een aantal parameters 
inzake deugdelijk bestuur, met als doel om zowel kwalita-
tieve scheepvaartplatformen als tekortkomingen te iden-
tificeren. 

De Vennootschap heeft er steeds naar gestreefd om de 
hoogste normen van deugdelijk bestuur en transparantie 
te hanteren. Euronav is één van de weinige beursgenoteer-
de vennootschappen die informatie verschaft over AER, 
EEOI, Scope 1- en Scope 2-emissies. Het volledige rapport 
kan u raadplegen via de volgende link.

Kite geassisteerde  
wind voorstuwing  

(haalbaarheidsstudie)

LED-verlichting 

Geavanceerde aangroei 
beschermende coatings

Schroef naafdop 
vinnen

Aanpassing van  
de hoofdmotor

M/K (machine kamer) 
met variabele frequentie-
aandrijvingen

Figuur 7
Innovaties op het gebied van energie-efficiëntie

nieuw schip, maar ook tijdens het onderhoud en de upgra-
de van een schip, ook wel droogdok genoemd. 

Onze medewerkers aan boord en aan wal volgen de reeds 
genomen acties, de maatregelen en de gerelateerde impact 
op, zodat Euronav de recentste innovaties kan toepassen 
tijdens het ontwerp en de retrofits van de schepen. Inter-
venties kunnen betrekking hebben op het aanbrengen van 
anti-fouling op de romp, systeembewaking, toestellen voor 
een efficiëntere schroef, upgrades voor de efficiëntie van de 
hoofdmotoren en meer. Deze innovaties realiseerden al een 
gemiddelde jaarlijkse CO2-reductie van meer dan 3.100 ton 
per schip. Figuur 7 toont voorbeelden van Euronav’s recent-
ste innovaties op het gebied van energie-efficiëntie.

(MGO B50), een brandstof die wordt verbruikt tijdens ha-
venactiviteiten (boiler en generatoren), in een Suezmax-schip 
geladen. In een volgende fase zal Euronav het gebruik testen 
van meer geavanceerde soorten biobrandstoffen (B100), die 
een nog grotere vermindering van de uitstoot van broeikas-
gassen beloven, tijdens een volledige reis.

Siliconen coating  
van de schroef
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Digitalisering staat centraal in ons 
duurzaamheidsprogramma om 
onze toekomstige relevantie en 
concurrentiekracht te verzekeren. 
Deelnemen aan innovatieve 
ecosystemen zoals dat van Plug and 
Play is van cruciaal belang om onze 
ambities op lange termijn te realiseren.

Hugo De Stoop, CEO Euronav

Sociaal

Menselijke benadering

Een van de hoekstenen van de missie van Euronav staat 
in het teken van onze mensen: getalenteerde, hardwer-
kende mensen inspireren en in staat stellen hun carriè-
redoelen te bereiken in een gezonde, uitdagende en 
lonende omgeving. Euronav is toegewijd aan een cul-
tuur van teamwerk en een omgeving waarin mensen sa-
menwerken voor het algemeen succes van de Vennoot-
schap, zowel aan wal als op zee. Euronav telt ongeveer  
220 werknemers aan wal (inclusief contractanten en tij-
delijke opdrachten) die werken vanuit kantoren in Ant-
werpen, Athene, Londen, Nantes, Genève, Singapore en 
Hong Kong. Deze wereldwijde geografische spreiding 
weerspiegelt een diepgewortelde maritieme geschiedenis 
en cultuur die in de loop van generaties is opgebouwd. 
Ongeveer 3.500 zeevaarders van verschillende nationali-
teiten werken aan boord van Euronav-schepen. 

Euronav past prestatieplanning toe, voert prestatiebeoor-
delingen uit, organiseert opleidingen, zorgt ervoor dat de 
werknemers zich kunnen ontwikkelen en geeft de moge-
lijkheid om intern door te groeien naar hogere functies. 
Ons beleid is erop gericht prestaties te verbeteren en te 
belonen, onze mensen te engageren en belangrijke talen-
ten te behouden. Het personeelshandboek van Euronav 
bevat richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat hoge 
ethische normen worden nageleefd in de hele Euronav 
gemeenschap. Daartoe behoren onder meer beleidslijnen 
met betrekking tot de werkcultuur, personeelsbehoud, 
personeelsverloop, verloning, diversiteit van het perso-
neelsbestand, gereguleerde werktijden, regulering van 
het arbeidsaanbod en bescherming van de werknemers 
tegen ziekte, aandoeningen en verwondingen.

COVID-19

De COVID-19 crisis creëerde meerdere uitdagingen voor 
Euronav. Het personeel aan wal werd gedwongen om 
hun dagelijkse werkgewoonten aan te passen door over 
te schakelen naar telewerken. Zeevarenden werden ont-
heemd en moesten vaak werken met verlengde contrac-
ten. De mentale gezondheid van onze medewerkers is 
altijd al een prioriteit geweest en ons engagement hierom-
trent werd nog versterkt tijdens de pandemie. Meer infor-
matie over de manier waarop Euronav de gevolgen op het 
welzijn van zeevarenden aanpakte, kan je terugvinden in 
ons Jaarverslag van 2020.

Diversiteit en gendergelijkheid

Wij kiezen voor diversiteit in ons personeelsbestand. Veel 
van onze werknemers en officieren hebben een lange 
staat van dienst en ervaring bij Euronav, terwijl andere 
nieuwkomers zijn met een fris perspectief. Het koesteren 
van lange termijn engagement en stabiliteit, in combina-
tie met bewuste inspanningen om nieuw talent te intro-
duceren in de Vennootschap, heeft ons in staat gesteld 
uitstekende resultaten te boeken binnen een zeer com-
petitieve sector. 

Dit streven naar gelijkheid komt ook tot uiting in het be-
stuur, waar Euronav sinds december 2019 een vrouwe-
lijke vertegenwoordiging heeft van 50% in de Raad Van 
Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 
twee mannen en drie vrouwen met uiteenlopende maar 
complementaire expertise. De Raad van Toezicht heeft 
kennis genomen van de Wet van 28 juli 2011 met be-
trekking tot genderdiversiteit en de aanbeveling van het 
Corporate Governance en Benoemingscomité als gevolg 
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Figuur 8
Genderdiversiteit binnen Euronav

Innovatie en digitale transformatie

Euronav zoekt naar innovatieve oplossingen door gebruik te 
maken van de mogelijkheden in een Big Data omgeving en 
door het meten van operationele indicatoren die het reispro-
fiel beïnvloeden, zoals brandstofverbruik, energie-efficiëntie, 
de prestaties van aangroeiwerende verf op de romp, etc. 

In deze context lanceerde Euronav in 2019 haar FAST-pro-
ject (Fleet Automated Statistics and Tracking), een ambitieus 
en innovatief digitaliseringsproject. Door dit project kan de 
Vennootschap de volgende stap zetten naar verbeterde vloot-
prestaties en brandstofefficiëntie door het gebruik van real-
time sensorgegevens en door de communicatie en samen-
werking tussen schepen en wal te verbeteren.

Euronav ondersteunt en werkt ook samen met 
verschillende stichtingen, organisaties en initiatieven 
die een sleutelrol kunnen spelen in de duurzame 
digitale transformatie van de scheepvaartsector. 
Als zodanig is de Vennootschap mede-oprichter 
van ‘Plug & Play Maritime’ in Antwerpen, België. 
Het platform, gelanceerd in april 2021, wil inter-
nationale start-ups de mogelijkheid bieden om 
hun technologieën te testen door ze in contact te 
brengen met de Founding Partners. Het doel is om 
gedurfde innovatie aan te moedigen en maritiem 
onderzoek en ontwikkeling vooruit te helpen. Voor 
meer informatie bezoek deze link.

 Mannen

 Vrouwen

Aanpak omtrent veiligheid

Veiligheid is een prioriteit voor Euronav, zowel voor onze 
zeevarenden als ons personeel aan wal. De hoogste veilig-
heidsstandaarden die gelden in de maritieme transportin-
dustrie worden door ons in acht genomen. In dit opzicht, 
zijn onze zeevarenden bekwaam en ervaren in het bezit van 
de nodige kwalificaties regelmatig opgeleid, geïnformeerd 
over actuele zaken en verzorgd wat betreft hun gezondheid 
en welzijn. Meer informatie omtrent ons beleid inzake veilig-
heid kan je terugvinden in ons Jaarverslag van 2020.

van het in werking treden van de wet inzake de vertegen-
woordiging van vrouwen in de Raden van Bestuur van 
beursgenoteerde vennootschappen.
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Externe samenwerkingen

Euronav heeft, samen met andere verantwoordelijke tan-
keroperators, de verplichting en plicht om onze bedrijfs-
modellen en bredere bedrijfsreputatie te verdedigen en te 
promoten. Euronav is van mening dat de Vennootschap 
- door zich aan te sluiten bij instanties zoals de Poseidon 
Principles en het Global Maritime Forum, evanals initiatieven 
zoals Getting to Zero en MACN (Maritime Anti-Corruption 
Network) - actief en positief bijdraagt aan het verbeteren 
van de reputatie van de scheepvaart en het ruwe olie tanker 

Deugdelijk Bestuur

Ons beleid inzake deugdelijk bestuur

De Raad van Toezicht van Euronav NV heeft een gedrags- 
en ethische code aangenomen die geldt voor alle werkne-
mers, bestuurders en functionarissen van de Vennootschap.  
Het beschreven gedrag in deze richtlijnen heeft in dezelf-
de mate betrekking op de relatie met collega’s, klanten, 
leveranciers en overheidsinstanties. Als uitgangspunt geldt 
dat Euronav zich moet profileren als een professionele en 
verantwoordelijke organisatie. Deze Code bevat een reeks 
basisprincipes die voor de Relevante Personen als richtlijn 
moeten dienen met betrekking tot de minimumvereisten 
die van hen worden verwacht.

Duurzaamheidscomité

Euronav is ervan overtuigd dat de klimaatverande-
ring en ESG aangelegenheden belangrijke kwesties 
zijn die een specifiek comité vereisen om toezicht 
te houden op ons antwoord op de dynamische 
reeks uitdagingen waarmee alle facetten van ons 
bedrijf worden geconfronteerd. Dit comité, dat in 
2019 werd opgericht en zowel bestaat uit leden 
van de Raad van Toezicht als de Directieraad, is 
sinds zijn oprichting al aanzienlijk geëvolueerd. De 
belangrijkste rol van dit comité is om de gehele 
Raad van Toezicht en Directieraad advies te geven 
over duurzaamheidskwesties zodat zij daar rekening 
mee kunnen houden. Het Duurzaamheidscomité 
bestaat uit twee onafhankelijke leden en vier leden 
van de Directieraad. Het intern reglement van het 
Duurzaamheidscomité en meer informatie over de 
machtiging en leden zijn hier te vinden.

De voornaamste risico’s en onzekerheden waaraan de 
 Euronav Groep wordt blootgesteld voor de rest van het 
jaar, samen met de strategie van de Groep om ze te 
beheren, zijn dezelfde als die geïdentificeerd in de sec-
tie  “Interne controle en risicobeheersystemen” van het 
jaarverslag 2020. De eerste helft van 2021 bracht een 
verdere versnelling van de klimaatveranderingsinitiatie-
ven, onzekerheid over het herstel van de tankermarkt, 
het voortduren van de COVID-19 -beperkingen en ver-
dere on zekerheid over de impact van de illegale handel 
in tankers. 

De COVID-19-pandemie blijft een impact hebben op vele 
fronten. Sinds het begin van deze crisis ligt voor Euronav 
de focus eens te meer op de veiligheid en het welzijn van 
haar medewerkers. Gelijktijdig wordt alles op alles gezet 
om de bedrijfsactiviteiten operationeel te houden voor de 
klanten en haar andere stakeholders.

Een grote uitdaging en de voornaamste zorg blijft de 
 tijdige rotatie van de zeevarenden. Hoewel de situatie ver-
beterd is sinds vorig jaar, blijft Euronav nauw samenwer-
ken met verschillende organisaties en landen om maat-
regelen te nemen om de verplaatsing van de bemanning 
van en aan boord van haar schepen te vergemakkelijken. 

Wij blijven onze bemanningsleden die, ondanks deze 
moeilijke omstandigheden de veilige werking van onze 
vloot en de levering van essentiële bevoorradingsketens 
voor onze klanten zijn blijven verzekeren, enorm dankbaar.

Risico’s en 
onzekerheden

segment door samen te werken met een diverse groep 
 belanghebbenden.

Euronav
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Verkorte geconsolideerde balans
(in duizenden USD) 30 juni 2021 31 december 2020

Activa

VASTE ACTIVA 3.324.759 3.235.366

Materiële vaste activa 3.203.884 3.127.091

Immateriële activa 160 161

Financiële vaste activa 56.189 55.054

Investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode 62.044 51.703

Uitgestelde belastingvorderingen 2.482 1.357

VLOTTENDE ACTIVA 485.079 451.873

TOTAAL ACTIVA 3.809.838 3.687.239

Eigen vermogen en schulden

EIGEN VERMOGEN 2.143.898 2.311.786

Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap 2.143.898 2.311.786

LANGLOPENDE SCHULDEN 1.216.165 1.171.859

Intrestdragende leningen en financieringen 1.081.072 1.034.597

Overige leningen 93.379 100.056

Lease schulden 26.362 21.172

Overige schulden 4.991 6.893

Personeelsbeloningen 9,340 7.987

Provisies 1.021 1.154

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 449.775 203.594

TOTAAL PASSIVA 3.809.838 3.687.239

Geconsolideerde resultatenrekening
(in duizenden USD) 30 juni 2021 31 december 2020

Omzet 217.656 851.359

Andere bedrijfsopbrengsten 4.673 5.996

Reiskosten en commissies (50.761) (62.971)

Operationele kosten schepen (112.185) (105.062)

Kosten vrachthuur (4.283) (5.911)

Algemene en administratieve kosten (30.016) (31.883)

Netto boekwinst (verlies) op verkoop van materiële vaste activa 10.568 22.728

Afschrijvingen (171.225) (161.788)

Bedrijfsresultaat (135.573) 512,468

Financieel resultaat (37.812) (37.204)

Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens vermogensmu-
tatiemethode (na winstbelastingen)

11.177 11,298

Resultaat vóór belastingen (162.208) 486.562

Belastingen 1.518 (1.318)

Resultaat over de periode (160.690) 485.244

Toerekenbaar aan:

Eigenaars van de Vennootschap (160.690) 485.244

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 201.677.981 215.074.926

Gewone winst per aandeel (in USD) (0,80) 2,26

Verwaterde winst per aandeel (in USD) (0,80) 2,26

Financiële gegevens
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Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten
(in duizenden USD) 30 juni 2021 30 juni 2020

Resultaat van de periode (160.690) 485,244

Totaal niet-gerealiseerde resultaten 4,901 (3.965)

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van  
de periode

(155.789) 481,279

Toerekenbaar aan:

Eigenaars van de Vennootschap (155.789) 481.279

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in duizenden USD) 30 juni 2021 30 juni 2020

Saldo bij de aanvang van de periode 2.311.787 2.311.855

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (155.789) 481.279

Totaal transacties met eigenaars van de Vennootschap (12.100) (242.210)

Saldo bij het einde van de periode 2.143.898 2.550.924

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden USD) 30 juni 2021 30 juni 2020

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 161,478 296,954

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten (4.364) 541.692

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten (211.923) (39.016)

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten 239,350 (517.467)

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen (1.863) (1.851)

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode 182.678 280.312
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De aangelegenheden besproken in dit verslag kunnen voor-
uitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform 
Act van 1995 in de VS biedt bescherming onder de safe 
harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennoot-
schappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie 
over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten 
omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, 
strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en 
onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, 
verschillend van de verklaringen van historische feiten. De 
Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming 
onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Li-
tigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in 
verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden “ge-
loven”, “anticiperen”, “trachten”, “inschatten”, “voorspel-
len”, “projecteren”, “plannen”, “potentieel”, “zouden”, 
“kunnen”, “verwachten”, “in afwachting van” en gelijkaar-
dige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten. 

De vooruitzichten in dit Halfjaarverslag van 2021 zijn ge-
baseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder 
beperking, de analyse van historische operationele trends 
door het management, de gegevens opgenomen in onze 
database en andere gegevens van derden. Hoewel wij ge-
loven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze 
gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent 
zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstan-
digheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en 
buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat 
wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen 
bewerkstelligen of volbrengen. 

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook 
andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de 
werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze 
die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten 
de onzekerheid over de gevolgen van COVID-19, het falen 
van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, 
de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene 
marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in 

vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in 
de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in 
onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droog-
dokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze sche-
pen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, 
de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereen-
komsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en 
te voldoen aan de convenanten in dergelijke financierings-
overeenkomsten, het mogelijke effect van de fusie op de 
relaties met onze cliënten en leveranciers, veranderingen in 
gouvernementele regelgeving of reglementering of acties on-
dernomen door regelgevende instanties, potentiële aanspra-
kelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij 
schepen en situaties van off-hire en andere factoren.

Wij waarschuwen de lezers van dit verslag niet te zeer te 
vertrouwen op vooruitzichten, die enkel gelden op datum 
van dit verslag. Vooruitzichten bieden geen garantie om-
trent onze toekomstige performantie, en actuele resultaten 
en toekomstige ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschil-
len van deze vooropgesteld in de vooruitzichten. Behoudens 
indien vereist bij wet of reglement, zullen wij de vooruit-
zichten niet actualiseren om zaken en omstandigheden te 
weerspiegelen die zich voordoen na de datum van dit ver-
slag of om onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen. 
Indien één of meer vooruitzichten geactualiseerd worden, 
mag er geen conclusie getrokken worden dat bijkomende 
actualisaties zullen gemaakt worden van deze of andere 
vooruitzichten.

De in dit verslag beschreven factoren zijn niet noodzakelijk alle 
belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de actuele 
resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen verschillen van 
deze besproken in een van onze vooruitzichten. Bijkomende 
risico’s en onzekerheden die ons op dit moment niet gekend 
zijn of die wij momenteel niet als materieel beschouwen kun-
nen eveneens onze bedrijfsactiviteiten beïnvloeden. Raad-
pleeg onze ingediende verslagen U.S.  Securities and Exchange 
 Commission voor een meer volledige bespreking van deze en 
andere risico’s en onzekerheden.

Vooruitzichten
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