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(In duizenden USD) 2021 2020 2019 2018 2017

Omzet (A) 419.770 1.210.341 914.711 582.582 494.882

EBITDA (B) 85.796 864.019 540.668 231.513 273.451

EBIT (259.198) 544.268 202.966 (39.179) 43.579

Nettowinst (338.777) 473.238 112.230 (110.070) 1.383

TCE (C) jaargemiddelde 2021 2020 2019 2018 2017

VLCC 10.273 52.902 34.834 21.827 26.405

Suezmax 29.721 38.644 37.747 30.481 22.131

Spot Suezmax 10.157 36.579 24.119 15.784 18.002

In USD per aandeel 2021 2020 2019 2018 2017

Aantal aandelen (D) 201.677.981 210.193.707 216.029.171 191.994.398 158.166.534

EBITDA 0,43 4,11 2,50 1,21 1,73

EBIT (1,29) 2,59 0,94 (0,20) 0,28

Nettowinst (1,68) 2,25 0,52 (0,57) 0,01

In EUR per aandeel 2021 2020 2019 2018 2017
Wisselkoers 1,1326 1,2271 1,1234 1,1450 1,1993

EBITDA 0,38 3,35 2,23 1,05 1,44

EBIT (1,13) 2,11 0,84 (0.18) 0,23

Nettowinst (1,48) 1,83 0,46 (0.50) 0.01

Geschiedenis van het dividend 
per aandeel 2021 2020 2019 2018 2017

Dividend 0,09 EF 1,40 0,35 0,12 0,12

Waarvan interim dividend 0,09 1,40 0,06 0,06 0,06

Sleutelcijfers

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 2017 - 2021

A  De Vennootschap heeft beslist om bepaalde elementen van de kosten en inkomsten te herclassificeren zonder impact op EBITDA, EBIT en 
netto-inkomsten.

B  EBITDA (een niet-gedefinieerde IFRS maatstaf) vormt het operationeel resultaat vóór rentelasten, inkomstenbelastingen en 
afschrijvingskosten die aan ons kunnen worden toegewezen. EBITDA voorziet investeerders van betekenisvolle additionele informatie die het 
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.

C Gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven
D 18.346.732 eigen aandelen niet inbegrepen in 2021 (2020: 18.346.732 eigen aandelen en 2019: 4.946.216 eigen aandelen )
E Het totale brutodividend met betrekking tot 2021 van 0,09 USD is de som van het interim-dividend dat uitgekeerd werd in juni 2021, september 

2021 en november 2021 naast het voorgestelde bedrag van 0,03 USD per aandeel voorgelegd aan de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering 
van 19 mei 2022.

F De uitbetalingsratio is berekend op basis van de Euro/Dollar wisselkoers van de dag van de aankondiging van het dividend indien van 
toepassing.

4

Euronav



(In duizenden USD) 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

ACTIVA

Vaste activa 3.309.116 3.235.366 3.362.594 3.606,.210 2.530.337

Vlottende activa 459.407 451.873 802.249 521.141 280.636

TOTAAL ACTIVA 3.768.523 3.687.239 4.164.843 4.127.351 2.810.973

PASSIVA

Eigen vermogen 1.960.582 2.311.786 2.311.855 2.260.523 1.846.361

Langlopende schulden 1.486.908 1.171.859 1.536.938 1,579.706 805.872

Kortlopende schulden 321.033 203.594 316.050 287.122 158.740

TOTAAL PASSIVA 3.768.523 3.687.239 4.164.843 4.127.351 2.810.973

GECONSOLIDEERDE BALANS 2017 - 2021

Jaarverslag 2021
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Over dit 
rapport 

Methoden en aannames voor 
gegevensmeting

Euronav’s huidige organisatorische grens voor de rapportering 
van broeikasgassen (BKG) is bepaald op basis van de operati-
onele controlebenadering. Onze gerapporteerde data omtrent 
BKG-emissies worden berekend op basis van het Greenhouse 
Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard 
(Revised Edition).

Aanpak geïntegreerd rapport

Dit jaarverslag van 2021 is het eerste geïntegreerde rapport 
van Euronav. Het is gebaseerd op het International Integra-
ted Reporting <IR> Framework zoals ontwikkeld door het In-
ternational Integrated Reporting Council (IIRC). Doorheen dit 
rapport, willen wij inzicht verschaffen in de manier waarop wij 
waarde creëren voor onze stakeholders en de maatschappij 
door gebruik te maken van onze bedrijfs- en duurzaamheids-
strategieën. 

Euronav NV België, haar dochterondernemingen en joint ven-
tures worden in dit rapport Euronav (of de Groep) genoemd. 
Dit rapport heeft betrekking op de activiteiten en prestaties 
van Euronav voor het boekjaar afgesloten op 31 december 
2021 (FY2021). Het rapport omvat ook alle belangrijke gebeur-
tenissen die zich na deze datum hebben voorgedaan, tot aan 
de datum van publicatie.

Het rapport schetst onze bedrijfs- en duurzaamheidsstrategie, 
en biedt een basis voor het meten van de vooruitgang die we 
boeken, gelinkt aan onze meest materiële onderwerpen. De-
tails over onze materiële onderwerpen zijn terug te vinden op 
p 59 in dit rapport. Verder worden doorheen het rapport gede-
tailleerde data over onze prestaties weergegeven. 

Dit rapport is opgemaakt in overeenstemming met de EU-richt-
lijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële 
informatie en informatie inzake diversiteit. Onze duurzaam-
heidsgerelateerde bekendmakingen zijn gebaseerd op de GRI 
(Global Reporting Initiative) standardaarden, en SASB (Sustai-
nability Accounting Standards Board). De duurzaamheidsstra-
tegie van Euronav is ook gealigneerd met de United Nations’ 
Sustainable Development Goals (UNSDG). Meer informatie 
vindt u op pagina 56. Verder heeft Euronav ook informatie vrij-
gegeven omtrent onze duurzame en verantwoorde investerin-
gen volgens het Carbon Disclosure Project (CDP). De Vennoot-
schap werd hierin begeleid door EcoAct Climate Consultancy.
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Zekerstelling

Dit rapport maakt gebruik van verificatie door onafhankelijke 
derde partijen voor volgende aspecten: 

• Onze externe auditor, KPMG Bedrijfsrevisoren- Réviseurs 
d’entreprises, verschaft garantie bij de gecontroleerde fi-
nanciële resultaten

• Het brandstofverbruik en relevante data van elk van onze 
schepen zijn geverifieerd door een van de volgende derde 
partijen: Lloyds Register, Det Norske Veritas (DNV), Ameri-
can Bureau of Shipping (ABS). Deze partijen bevestigden 
dat de gegevens zijn verzameld en gerapporteerd volgens 
de methodologie en processen die zijn uiteengezet in het 
Ship Energy Efficiency Management Plan Part II (SEEMP 
Part II) zoals vereist door het voorschrift 22A van Annex VI 
van het MARPOL-verdrag 

Het interne controleteam heeft bij de opstelling van dit rapport 
voortdurend toezicht gehouden om de betrouwbaarheid van 
de verstrekte gegevens te verzekeren. 

Verklaring door de personen 
verantwoordelijk voor het 
financieel verslag en het 
jaarverslag

De heer Carl Steen, Voorzitter van de Raad van Toezicht, de 
heer Hugo De Stoop, CEO, en mevrouw Lieve Logghe, CFO, 
verklaren hierbij dat voor zover hen bekend, 

(a) de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afge-
sloten op 31 december 2021, die werd opgesteld in overeen-
stemming 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 consoli-
datie opgenomen ondernemingen, en 

(b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwik-
keling en de resultaten van Euronav NV en van de positie van 
Euronav NV en de in de consolidatie opgenomen ondernemin-
gen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden waarmee zij geconfronteerd kunnen worden.

Jaarverslag 2021
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Het Euronav platform blijft robuust, 
met een sterke financiële basis, en 
blijft alle belanghebbenden een ope-
rationele hefboom bieden voor een 
herstel van de vrachttarieven en de 
tankermarkt.”

Brief aan de aandeelhouders

Beste aandeelhouder,

In het rapport van vorig jaar merkte ik op dat 2020 een van 
de meest onvoorspelbare jaren ooit was op de markten voor 
ruwe tankers. Ik moet echter melden dat voor 2021 de mark-
ten voor ruwe olietankers aantoonbaar de meest uitdagende 
handelsvoorwaarden voor een generatie hebben doorstaan. 
De vrachttarieven bleven het grootste deel van dit jaar on-
der constante en aanzienlijke druk staan, gedreven door drie 
factoren. Ten eerste was het herstel van de wereldwijde con-
sumptie van ruwe olie sporadisch en gericht op de ontwikkel-
de wereldmarkten, waarbij COVID-19-beperkingen de econo-
mische activiteit periodiek onderdrukten. Dit beperkte elke 
ton-mijl ontwikkeling. Ten tweede bleef de wereldwijde leve-
ring van ruwe olie aan de tankermarkten beperkt omdat de 
OPEC+-productiestijgingen pas in het derde kwartaal werden 
vertaald in vrachtstromen. Tenslotte, was het grotendeels lo-
kaal opgeslagen voorraad dat werd afgenomen om te voldoen 
aan de intermitterende groei van de consumptie, waardoor de 
behoefte aan tonnage verder werd gedempt.

Sinds het derde kwartaal zorgde de afbouw van de OPEC+-pro-
ductieverlagingen echter voor opeenvolgende verbeteringen 
in vrachttarieven, die vertaald werden in een verhoging van 
het aantal vrachten. Daarnaast, breidde het consumptieher-
stel zich uit naar opkomende markten en bereikten de voor-
raadniveaus het laagste niveau in vijf jaar. De toegenomen 
recyclage van oudere tonnage en stijgende prijzen voor ande-
re energiebronnen hebben de relatieve prijsstelling en vraag 
naar ruwe olie gestimuleerd. De tankermarkten gaan daarom 
2022 in met een meer optimistische context in combinatie met 
enkele positieve factoren op middellange termijn.

Concurrerende prijzen en regelmatige toegang tot financiering 
zijn van cruciaal belang voor alle rederijen. Deze uitdaging is 
met name acuut voor een bedrijf als Euronav, gezien het vei-
lige transport van ruwe olie onze enige focus is. Euronav ont-
wikkelde in april 2021 een nieuwe financieringsbron met een 
ongedekte aan duurzaamheid gelinkte kredietfaciliteit van 80 
miljoen EUR, gedeeltelijk gesteund door de Vlaamse Over-
heid. Dit werd aangevuld met een nieuwe aanbieding van be-
drijfsobligaties in september 2021, waardoor 200 miljoen USD 
werd opgehaald tegen een lagere coupon dan onze obligatie 
van 2017. Deze overtekende plaatsing onderstreept de uitste-
kende reputatie en het profiel van Euronav op het gebied van 
scheepvaartfinanciering.

Ondanks de uitdagende handelsomgeving is Euronav op an-8
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ticyclische basis proactief blijven investeren in de toekomst. 
Tijdens het eerste kwartaal investeerden we in acht nieuwe 
eco-schepen (5 Suezmaxen, 3 VLCC’s) met Koreaanse wer-
ven. Deze schepen zullen voordeel halen uit het Joint Deve-
lopment Program dat we samen met de toonaangevende 
motorfabrikant MAN, de grootste scheepsbouwer ter wereld, 
Hyundai Heavy Industries (HHI) en classificatiebureaus Lloyd's 
Register en DNV opgericht hebben. Deze samenwerking zorgt 
ervoor dat onze schepen bij oplevering toegang hebben tot de 
allernieuwste technologie. Op het moment van schrijven zijn 
de prijzen voor nieuwbouwschepen 20% hoger dan de aan-
koopprijzen waarin we begin 2021 hebben geïnvesteerd. Deze 
goed geplande investering vertegenwoordigt een vernieuwing 
van 15% van onze kernvloot en wij zijn overtuigd dat dit in de 
toekomst een concurrentieel en duurzaam voordeel oplevert 
voor Euronav. 

Mobiliteitsbeperkingen, die in veel delen van de wereld zijn 
ingevoerd om de verspreiding van verschillende COVID-19-va-
rianten tegen te gaan, bleven het hele jaar door onze scheep-
vaartactiviteiten beïnvloeden. Ik ben verheugd te melden dat 
deze disruptie - wanneer gemeten aan de hand van statistie-
ken over het aantal overschreden contracten van bemannings-
leden - in 2021 aanzienlijk is verminderd. In vergelijking met 
2020 had het onvermoeibare werk van reders, brancheorgani-
saties en lokale regelgevers een positief effect. Voor Euronav is 
het aantal personeelsleden per schip, dat meer dan 30 dagen 
na het aflopen van hun contract nog aan boord is, gedaald van 
3,5x vorig jaar tot bijna het normale langetermijnniveau van 1x 
in 2021. De Raad van Toezicht en de Directieraad willen, zo-
als altijd, alle zeevarenden en operationele personeelsleden 
officieel bedanken voor hun toegewijde diensten tijdens zeer 
uitdagende omstandigheden in de afgelopen 12 maanden.

Helaas kan het vervoer van ruwe olietankers een risicovolle en 
gevaarlijke onderneming zijn waarbij zware weersomstandig-
heden de beroepsrisico's vergroten. Tragisch genoeg verloren 
we in 2021 twee van onze collega's door een incident op zee. 
De gedachten en condoleances van iedereen bij Euronav gaan 
uit naar de families van onze verloren collega's.

In operationele termen werd onze streven naar duurzaamheid 
in 2021 weerspiegeld in een aantal succesvolle biobrandstof-
testen die uitgevoerd werden tijdens commerciële reizen. Dit 
ondersteunt onze actieve investering in nieuwe motortech-
nologie en -capaciteit met onze zes schepen die momenteel 

in aanbouw zijn. Op bedrijfsniveau werden onze duurzaam-
heidsinspanningen in de loop van het jaar bekrachtigd door 
een aantal onderscheidingen en verbeterde beoordelingen. 
We blijven onze middelen op dit gebied richten en hebben in 
mei 2021 een duurzaamheidsmanager aangesteld. 

De ruggengraat van Euronav’s strategie is het handhaven van 
een sterke kapitaalstructuur met conservatieve hefboomra-
tio's en voldoende liquiditeit. Dit is vooruitziend gebleken in 
de huidige uitdagende periode van de tankercyclus. Dankzij 
onze sterke balans hebben we dergelijke ratio's kunnen hand-
haven. Het stelde ons ook in staat om voor de toekomst te in-
vesteren in wat volgens ons een cyclisch dieptepunt zal zijn, 
en toch de nominale dividenduitkeringen in contanten aan 
aandeelhouders in 2021 te handhaven.

De fundamenten van de tankermarkt bevinden zich in een 
constructieve fase. Het orderboek blijft op het laagste punt in 
20 jaar, maar de vlootleeftijd ligt op het hoogste punt in 20 jaar. 
De voorraden ruwe olie bevinden zich op het laagste niveau in 
vijf jaar en zullen opnieuw moeten worden opgebouwd, waar-
bij zowel de olietoevoer als het verbruik in 2022 weer op het 
niveau van vóór de pandemie moeten komen. Deze factoren 
zouden moeten leiden tot betere marktomstandigheden in 
de komende 12 maanden, onder voorbehoud van toekomsti-
ge door COVID-19 geleidde beperkingen en de impact die de 
Russische invasie van Oekraïne kan hebben op onze markten.

Het Euronav platform blijft robuust, met een sterke financiële 
basis, en blijft alle belanghebbenden een operationele hef-
boom bieden voor een herstel van de vrachttarieven en de 
tankermarkt.

Hoogachtend,

Carl E. Steen

Voorzitter
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Hoogtepunten 2021

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

27 januari 2021 
Euronav werd voor het vierde opeenvolgende jaar opgeno-
men in de Bloomberg Gender-Equality Index (“GEI”) en slaag-
de erin haar score te verbeteren. 

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

23 februari 2021 
Euronav ging een sale & leaseback overeenkomst aan voor de 
VLCC Newton (2009 – 307.284 dwt) 

24 februari 2021 
Euronav hield haar tweede virtuele naamgevingsceremonie 
voor de inauguratie van Doris en Dickens. 

1 maart 
Euronav werd lid van het 
Maritime Anti-Corruption 
Network (MACN).

12 april 2021 
Euronav ondertekende een niet-gewaarborgde, aan duur-
zaamheid gekoppelde doorlopende kredietfaciliteit van 80 
miljoen EUR. 

22 april 2021 
Euronav ondertekende een overeenkomst voor de aankoop 
van twee VLCC-nieuwbouwschepen (met de optie om een der-
de te bestellen). 

7 juni 2021
De Suezmax Filikon (2002 – 149.989 dwt) werd verkocht voor 
16.3 miljoen USD en geleverd aan haar nieuwe eigenaars op 
4 juni.

6 juli 2021
Euronav kondigde een Joint Development Program (JDP) aan 
om de ontwikkeling van op dual fuel ammoniak (NH3) uitge-
ruste VLCC- en Suezmax-schepen te helpen versnellen.

Dit is Euronav
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6 juli 2021
Euronav sloot nieuwe contracten af voor de bouw van drie 
Suezmax-nieuwbouwschepen en lichtte de optie om een der-
de VLCC te bouwen. 

2 september 2021
Euronav Luxembourg S.A., een volledige dochteronderneming 
van Euronav NV, kondigde de succesvolle plaatsing aan van 
nieuwe niet-gewaarborgde obligatieleningen ter waarde van 
200 miljoen USD.

28 september 2021
Euronav ondertekende de 'Call to Action for Shipping Decar-
bonization'.

7 oktober 2021
Euronav rondde met succes een B30 biobrandstoftest af op de 
Suezmax Statia (2006 – 150.205 dwt).

18 november 2021
Euronav rondde met succes een B50 biobrandstoftest van vier 
maanden af op de Suezmax Marlin Sardinia (2019 – 156.607 
dwt).

9 december 2021
Euronav werd door het Carbon Dis-
closure Project (CDP) beloond met een 
B score voor het ondernemen van ge-
coördineerde actie in klimaatkwesties.

14 december 2021
Euronav hield haar virtuele naamgevingsceremonie voor de 
verwelkoming van de Cedar en Cypress.
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aantal werknemers op zee

3.194

aantal werknemers aan wal

200

nationaliteiten op zee/aan wal

30/17

aantal schepen

78

V-Plus

2
Suezmax

27
FSO

2

operationele dagen

25.952

leeftijd van de vloot

9,64
bezochte landen

63

totale afstand afgelegd  
door schepen

4.560.945

deadweight tonnage

18.313.560

metrische ton  
veilig afgeleverd

78.994.537

aantal havenaanlopen  
van schepen

1.943

EBIT

259.198 

EBITDA

85.796 

aandelentoekenning aan aandeelhouders van de 
onderneming

1.960.582

aantal vrouwelijke 
zeevarenden

81  
aantal vrouwen bedrijfsbreed

162  

vermindering van de intensiteit 
van de koolstofemissie

27 %
lening met duurzaamheidscomponent

73.5 M & 80M USD

omzet

419.770 
totale activa

3.768.523

verlies per aandeel

-1,68

dividenden 
per aandeel

0,09

lost-time Incident Frequency Rate

0,40

Bloomberg Gender-
Equality Index

2021

41 % Euronav’s financiering

met geïntegreerde 
duurzaamheidscomponent

(vergeleken met globale gemiddelde)

CDP
B-rating

Financieel (in duizenden USD)

Operationele excellentie

Duurzaamheid

Bedrijf

VLCC

41

Webber 
Research ESG 
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3.768.523

-1,68

0,09

Waar we actief zijn

Bedrijfsprofiel

Euronav, marktleider in het transport van ruwe olie, is we-
reldwijd de grootste onafhankelijke beursgenoteerde tanker-
rederij en bezit en beheert op 31 maart 2022 een vloot van 
72 schepen. De Vennootschap werd in België opgericht met 
maatschappelijke zetel in Antwerpen. Wereldwijd telt Euronav 
ongeveer 200 vaste medewerkers aan wal, met kantoren ver-
spreid over Europa en Azië. Op de schepen werken om en bij 
3.200 mensen. Euronav is uitgegroeid van een familiebedrijf 
met 17 schepen tot een internationale groep die 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.

De langetermijnstrategie van Euronav is gebaseerd op cyclus-
gebonden rendement door het aanpassen van haar schuld-
graad en liquiditeitspositie in overeenstemming met de in-

komstenbronnen die vast (langetermijn-FSO-inkomsten en/ 
of tijdbevrachtingsportfolio) of variabel (poolinkomsten en 
inkomsten van de spotmarkt) kunnen zijn. Duurzaamheid is 
een van de kernwaarden van Euronav omdat het de gezond-
heid en het succes op lange termijn van onze mensen, onze 
activiteiten en onze werkomgeving garandeert. Het omvat een 
engagement op het vlak van veiligheid en milieubescherming, 
evenals een innovatieve benadering van het gebruik van tech-
nologie en informatie.

Door aan boord van een moderne vloot officieren aan te stel-
len die opgeleid zijn aan de meest gerenommeerde zeevaart-
scholen ter wereld, wil Euronav in het topsegment van de mark 
opereren. De vaardigheden van haar rechtstreeks tewerkge-
stelde officieren op zee en kapiteins en ingenieurs aan wal 
creëren een concurrentievoordeel op gebied van onderhoud, 
operationele activiteiten en de realisatie van offshore projec-
ten.

Waar we actief zijn 

Jaarverslag 2021
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Financiële kalender

12 mei 2022
Bekendmaking resultaten eerste kwartaal 2022

19 mei 2022
Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering

04 augustus 2022
Bekendmaking resultaten tweede kwartaal 2022

9 augustus 2022
Halfjaarverslag 2022 beschikbaar op website

27 oktober 2022
Bekendmaking resultaten derde kwartaal 2022

02 februari 2023
Bekendmaking resultaten vierde kwartaal 2022
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Visie en missie

Visie 

• De wereldwijde markt voor ruwe olietankers op een ver-
antwoorde 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 mini-
mum 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 uitda-
gende en belonende omgeving.

Onze bedrijfscultuur

Euronav is een geïntegreerde leverancier van diensten in het 
zeetransport met hoge kwaliteitsstandaarden en ambitieu-
ze doelstellingen. Om haar personeel in staat te stellen deze 
doelstellingen te halen, wordt de identiteit van Euronav ge-
kenmerkt door:

Jaarverslag 2021
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• Gemeenschappelijke cultuur met lokale beslissingsbe-
voegdheid;

• 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 cultuur gecultiveerd door voorbeeld.

 
We moedigen sociale verantwoordelijkheid aan en hebben 
waarden zoals eerlijkheid en verantwoordelijkheid opgeno-
men in ons bedrijfsethos. Euronav is een werkgever van gelijke 
kansen. Mensen worden geselecteerd, beloond en gepromo-
veerd op basis van prestaties en verdiensten. Euronav streeft 
ernaar zich volledig te houden aan de arbeidswetten en -re-
gels op de markten waarin we actief zijn, we streven ernaar 
temidden vergelijkbare bedrijven een voorbeeld te stellen als 
werkgever en nemen deel aan fora voor een open uitwisseling 
van optimale werkmethoden. 

Waarden

Het valt niet te ontkennen dat een goede bedrijfscultuur een 
gemeenschappelijke taal nodig heeft die werknemers in staat 
stelt elkaar echt te begrijpen en inzicht verleent in hoe ze zich 
in het bedrijf moeten gedragen. Bij Euronav werden de zes 
kernwaarden samen met de medewerkers gedefinieerd. Ver-
deeld in teams kregen de medewerkers 3 vragen om aan te 
werken:

1. In welke waarden herken jij jezelf?

2. Wat zijn de waarden die het bedrijf vandaag de dag defi-
niëren?

3. Wat zijn volgens u de waarden die het bedrijf vandaag en 
in de toekomst moeten definiëren?

 
De zes waarden werden als team binnen Euronav besproken, 
gegroepeerd en verfijnd.

In 2021 hebben we concrete gedragingen aan de waarden toe-
gekend. Deze beschrijven de manier waarop we zaken doen, 
hoe we met elkaar omgaan en hoe we bij Euronav samenwer-
ken om te groeien als bedrijf en als individu.

Het uiteindelijke doel van onze kernwaarden is om het hande-
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len en de houding van onze organisatie ten opzichte van zowel 
interne als externe belanghebbenden zodanig op elkaar af te 
stemmen dat we onze bedrijfsstrategie met succes kunnen uit-
voeren en onze bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren.

De gedragingen van onze 6 kernwaarden zijn:

1. Integriteit: transparant zijn en op een open en duidelijke 
manier communiceren, eerlijk zijn, elkaar met respect be-
handelen, discreet zijn met vertrouwelijke of gevoelige in-
formatie, verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen, 
acties en consistentie tonen tussen woorden en daden.

2. Uitmuntendheid: streven naar perfectie, tegenspoed 
weerstaan en terugveren uit moeilijke situaties, initiatief 
en verantwoordelijkheid nemen.

3. Samenwerking: samenwerken binnen en tussen afdelin-
gen, de samenwerking tussen schip en wal verbeteren, 
actief bijdragen en anderen informeren om bedrijfsdoelen 
te bereiken, open communiceren en rekening houden met 

de mening van anderen.

4. Inspirerend: de visie en missie van de organisatie zowel 
intern als extern promoten en uitvoeren, begrijpen hoe de 
strategie van het departement past in de globale strategie 
en nieuwsgierig blijven, nooit stoppen met leren en antici-
peren op de uitdagingen van morgen.

5. Aanpassingsvermogen: zich aanpassen aan voortdurend 
veranderende omstandigheden, gericht zijn op verbete-
ring en veranderingsvoorstellen initiëren, flexibel zijn en 
snel en adequaat reageren op veranderingen.

6. Duurzaamheid: nadenken over de bredere impact van de 
ondernomen acties op de samenleving, het milieu en het 
bedrijf.

Duurzaamheid

SamenwerkingUitmuntendheid

Inspirerend Aanpassingsvermogen

Integriteit
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De Euronav Groep

Figuur 3: Huidige structuur van de Euronav Groep
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Euronav Ship Management SAS

Euronav Ship Management SAS met het hoofdkantoor in Nan-
tes, Frankrijk, en een bijkantoor in Antwerpen, België, is naast 
het traditionele scheepsbeheer verantwoordelijk voor de 
offshore-projecten van Euronav en het beheer van de schepen 
aangewend voor de offshore-industrie. Daaronder vallen de 
aanbestedingsprojecten, de conversiewerken, en ook het be-
heer van deze schepen met inbegrip van bemanningsbeheer, 
technische aankopen, boekhouding en kwaliteit. De kantoren 
in Nantes en zorgen ook voor het bemanningsbeheer van de 
Euronav-schepen.

Euronav (UK) Agencies Ltd. en Euronav NV, 
Londense vestiging

Euronav (UK) Agencies Ltd., gevestigd in het hart van Londen, 
was vroeger een handelsagentschap van de Euronav Groep. 
Dankzij haar aanwezigheid in Londen kan Euronav nauw sa-
menwerken met de belangrijkste in Londen gevestigde klan-
ten en internationale makelaars. Sinds 2020 worden de mees-
te commerciële activiteiten georganiseerd door een nieuw 
opgericht bijkantoor van Euronav NV gevestigd in Londen.  

Euronav Hong Kong Ltd.

Euronav Hong Kong Ltd. is de holdingmaatschappij van drie 
100%-dochterondernemingen en vier 50% joint ventures 
(waarvan er één wordt ontbonden).  De 100%-dochteron-
dernemingen die onder Euronav Hong Kong Ltd. vallen, zijn: 
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. (zie korte samen-
vatting hierboven), Euronav Singapore Pte. Ltd. en E.S.M.C. 

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., werd in 2005 opge-
richt in Piraeus, Griekenland, waarna het in 2017 verhuisde 
naar het centrum van Athene. Het is een bijkantoor van een 
volle dochteronderneming van Euronav NV en houdt zich 
bezig met het beheer van de olietankers van Euronav en het 
toezicht op de bouw van de nieuwbouwschepen. Het scheeps-
beheer omvat bemanningsbeheer, technische ondersteuning, 
aankoopbeheer, boekhouding, het verzekeren van gezond-
heid, veiligheid, milieubescherming en kwaliteit, alsook juri-
disch advies, ondersteuning bij claimafhandeling en IT- onder-
steuning aan de vloot.

Jaarverslag 2021
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Euronav MI II Inc.

In het vierde kwartaal van 2017 integreerde Euronav NV een 
nieuwe 100%-dochteronderneming, Euronav MI Inc., onder de 
bestaande wetgeving van de Republiek van de Marshalleilan-
den, met het oog op de nakende fusie (de ‘fusie’) met Gener8 
Maritime Inc. (‘Gener8’). Volgend op de fusieovereenkomst 
gesloten tussen Euronav en Gener8 op 20 december 2017, fu-
sioneerde 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 Eu-
ronav NV. Tegelijk werd de naam van de overlevende vennoot-
schap gewijzigd naar Euronav MI II Inc.

Als ultieme moedervennootschap van de Gener8 groep, voor 
voltrekking van de fusie, bezit Euronav MI II Inc. nog steeds be-
paalde directe en indirecte dochterondernemingen, dewelke 
veelal dienden als rederij voor speciale doeleinden binnen de 
Gener8 groep. Ingevolge de verkoop van de activa in deze ven-
nootschappen (aan Euronav NV of, in geval van niet-kernacti-
va, aan derde partijen) is Euronav bezig de groepsstructuur te 
vereenvoudigen door bovenstaande dochterondernemingen 
te ontbinden.

Tankers UK Agencies Ltd. (TI Pool)

In 2017 werd de bedrijfsstructuur van de ‘Tankers Internatio-
nal Pool' (TI Pool) hervormd. In de nieuwe structuur werden 
de aandelen van Tankers UK Agencies Ltd. (TUKA), op dat mo-
ment volledig in bezit van Tankers International LLC (TI LLC), 
een vennootschap opgericht naar het recht van de Marshal-
leilanden, verdeeld onder de twee oprichters van de TI Pool 

Euro-Ocean Ship Management (Cyprus) Ltd., een scheeps-
managementbedrijf dat instaat voor het beheer van de be-
manning van de FSO’s. Sinds 30 juni 2020 is Euronav Luxem-
bourg SA niet langer een dochteronderneming van Euronav 
Hong Kong Ltd., maar in volle eigendom van Euronav NV. TI 
Asia Ltd. en TI Africa Ltd., 50% joint ventures met een bedrijf 
dat behoort tot International Seaways Inc., zijn de eigenaars 
van respectievelijk de FSO Asia en FSO Africa. Beide schepen 
zijn momenteel ingezet op het Al Shaheen-olieveld voor de 
kust van Qatar. De 50% joint venture Kingswood Co. Ltd., sa-
men met een bedrijf dat eigendom was van the Oak Maritime 
groep, was volledig eigenaar van Seven Seas Shipping Ltd., dat 
na het einde van de joint venture in 2018 haar VLCC verkocht 
aan Euronav NV. Intussen werden op 15 mei 2020 zowel Kings-
wood Co. Ltd. als Seven Seas Shipping Ltd. ontbonden. 

In november 2019 werden twee joint venture contracten on-
dertekend met Ridgetuf LLC die resulteerden in twee 50% 
joint venture-bedrijven Bari Shipholding Limited en Bastia 
Shipholding Limited. Bari Shipholding Limited en Bastia Ship-
holding Limited zijn de respectievelijke eigenaars van de Sue-
zmax-schepen Bari en Bastia. Op 30 september 2020 werd de 
Suezmax Bastia met succes verkocht en geleverd aan derde 
partijen, Messrs. Seven Island Shipping Limited. 

Euronav Shipping NV

Na de overname van vijftien VLCC’s in januari 2014, werden Eu-
ronav Shipping NV en Euronav Tankers NV opgericht als doch-
terondernemingen van Euronav NV, respectievelijk in januari 
en februari 2014. De Euronav Groep centraliseerde geleidelijk 
haar scheepsmanagementactiviteiten in Euronav Shipping 
NV. In dat kader werden in 2019 de twee Franse dochteron-
dernemingen Euronav SAS en Euronav Ship Management SAS 
(inclusief het Antwerpse kantoor), net als de dochteronderne-
ming in Hongkong Euronav Hong Kong Ltd., ondergebracht in 
Euronav Shipping NV. Met het oog op de verdere vereenvou-
diging en standaardisering van de groepsstructuur, fuseerden 
Euronav Shipping NV en Euronav Tankers NV met ingangsda-
tum 1 juli 2021, waarbij Euronav Shipping NV de overblijvende 
vennootschap is. Euronav NV, Antwerp, bijkantoor Genève

In April 2019 richtte Euronav NV een 100% eigen bijkantoor op 
in Genève, Zwitserland, onder de naam Euronav NV, Antwerp, 
bijkantoor Genève. Dit nieuwe bijkantoor werd opgericht naar 
aanleiding van de invoering van IMO 2020 en richt zich op de 
aankoop van conforme brandstof en de bijhorende diensten.

(namelijk Euronav NV en International Seaways Inc.) om een 
50/50 joint venture te vormen.

Bijkomend werd een nieuwe vennootschap, Tankers Inter-
national 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 gemid-
deld 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 deel-
nemers aan de TI Pool, wat potentieel extra deelnemers kan 
aantrekken.
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Producten en diensten

Tankvaart

Euronav is een verticaal geïntegreerde eigenaar, uitbater en 
beheerder, die naast het vervoer van ruwe olie met haar mo-
derne tankervloot ook een volledig pakket transportdiensten 
kan aanbieden. De markt voor het zeevervoer van ruwe olie is 
cyclisch en zeer volatiel en vereist een flexibel en proactief be-
heer van activa, voornamelijk wat betreft de samenstelling van 
de vloot en de tewerkstelling ervan.  Op 31 maart 2022 had-
den de schepen van de kernvloot van Euronav (in eigendom 
en beheerd) een gemiddelde leeftijd van 9,6 jaar. Euronav baat 
haar vloot uit zowel op de spotmarkt als onder langetermijn-
bevrachtingsovereenkomsten.

VLCC-vloot

De Tankers International (TI) Pool

Euronav is een stichtend lid van de TI Pool die werd opgericht 
in januari 2000. De TI Pool werd opgericht door Euronav en an-
dere vooraanstaande tankerrederijen om tegemoet te komen 
aan de wereldwijde transportvereisten van internationale olie-
maatschappijen en andere belangrijke bevrachters. De TI Pool 
beheert één van de grootste moderne vloten ter wereld. Op 31 
maart 2022 maakten 40 VLCC’s, die eigendom zijn van Euronav, 
deel uit van de pool. De volledige VLCC-vloot in eigendom van 
Euronav vaart onder de Belgische, Franse, Griekse, Liberiaanse 
of Marshalleilanden vlag.

Via deelname aan een pool genieten zowel Euronav als haar 
klanten van de schaalvoordelen die inherent zijn aan een der-
gelijke structuur. Verder slaagt de TI Pool erin de inkomsten 
van de schepen te verhogen door een betere benutting van de 
vloot (verhoging van het aantal dagen geladen in vergelijking 
met het aantal dagen in ballast) door gebruik te maken van ge-
combineerde reizen, bevrachtingsovereenkomsten en andere 
schaalvoordelen verbonden aan de omvang en kwaliteit van 
haar moderne VLCC-vloot. Door samen te werken, streeft de TI 
Pool er altijd naar een moderne, hoogst kwalitatieve VLCC be-
schikbaar te hebben op de juiste plaats, op het juiste moment. 
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Figuur 4: Gemiddelde leeftijdsprofiel van onze vloot

Suezmax-vloot
De Suezmax-vloot in volle eigendom van Euronav vaart onder 
de Belgische, Griekse of Liberiaanse vlag. Het schip in de 50%-
50% joint venture vaart onder de vlag van de Marshalleilan-
den. Het varen onder een nationale vlag, samen met opera-
tionele en onderhoudsnormen op het gebied van leeftijd en 
presentatie, die hoger zijn dan de industrienorm, laat Euronav 

toe haar vloot gedeeltelijk onder tijdbevrachtingsovereen-
komsten te verhuren. Euronav verkiest om een deel van haar 
Suezmax-vloot onder tijdbevrachtingsovereenkomsten op 
lange termijn te verhuren. Door deze strategie kan de Vennoot-
schap genieten van een bron van stabiele, zekere en zichtbare 
inkomsten. Een ander deel van de Suezmax-vloot wordt ver-
handeld op de spotmarkt. Op 31 maart 2022 bezit Euronav 25 
Suezmax-schepen (met nog 3 bijkomende nieuwbouwsche-
pen in aanbouw, die opgeleverd zullen worden in Q1 2023 en 
Q1 2024), en baat de Vennootschap 27 Suezmax-schepen uit, 
waarvan er 21 op de spotmarkt verhandeld worden. 

FSO en FPSO markt

FSO’s zijn drijvende opslag- en loseenheden voor gebieden 
waar de offshore-productieplatformen geen of onvoldoende 
opslagmogelijkheden hebben (vast platform, MOPU, SPARr, 
TLP, semi-sub), en geen pijpleidingsinfrastructuur hebben 
naar de kust of een andere terminal. Ze zijn ideaal door hun 
enorme opslagcapaciteit en de mogelijkheid om aan te meren 
in bijna elke waterdiepte. Ze hebben daarnaast geen produc-
tiefaciliteit (zoals bij FPSO’s) waardoor ze relatief gemakkelijk 
te converteren zijn. 

Een FPSO 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. 
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Ruwe olie die opgeslagen wordt in de F(P)SO-tanks wordt af-
geladen in tankers voor de markt of voor verdere behandeling 
aan wal. 

FSO's bieden opslag in het veld (variërend van 60.000 tot 3 mil-
joen vaten) en lossen in verschillende situaties. De meesten 
van hen slaan olie op, hoewel er een paar LPG- of LNG-FSO's 
zijn.

De kost van een geconverteerde FSO ligt tussen 30 miljoen 
USD en 200 miljoen USD, afhankelijk van de grootte, de lo-
catie van het olieveld, de aanlegplaats en de levensduur. Een 
nieuwbouw FSO kan variëren van 100 miljoen USD tot 300 mil-
joen USD.

Er is een gevestigde markt voor de huur van FSO’s als hulp-
middel bij het commercieel uitbaten van offshore of afgelegen 
olievelden. De offshoresector is een zeer technische industrie 
met veel risicofactoren, maar de opbrengst is evenredig.

De eerste keer dat Euronav zich op de FSO-markt begaf, was 
met de inzet van VLCC’s in de Golfregio en in West-Afrika in 
1998. 

Euronav nam deel aan de aanbesteding van Maersk Oil Qatar 
(MOQ) vanwege de specifieke activa die het in joint venture 
met International Seaways Inc. (INSW) bezat: twee van de eni-
ge vier V-Plus-schepen (ook gekend als ULCC's - Ultra Large 
Crude Carriers) in de wereld, de TI Asia (die toebehoorde aan 
Euronav) en de TI Africa (die toebehoorde aan OSG, maar nu 
aan INSW). In 2017 werden de veldactiviteiten van Al-Shaheen 
(Qatar) overgedragen van MOQ naar NOC (North Oil Compa-
ny - zie hieronder) en werden de FSO-contracten verlengd tot 
2022.

In november 2020 verlengde de joint venture van Euronav 
met INSW de contracten voor de FSO Africa en FSO Asia voor 
een periode van 10 jaar. Dit is een directe verderzetting van de 
huidige contractuele dienstverlening met North Oil Company 
(NOC), de operator van het Al-Shaheen olieveld sinds 2017, 
waarvan Qatar Petroleum Oil & Gas Limited en Total E&P Golfe 
Limited aandeelhouders zijn. De verlengde contracten lopen 
nu tot respectievelijk 21 juli 2032 en 21 September 2032.

De drijvende opslagplatformen FSO Africa en FSO Asia zijn ge-
specialiseerde activa voor de lange termijn. Beide eenheden 
zijn in 2010 in gebruik genomen op het Al Shaheen-olieveld en 
hebben een potentiële levensduur (zonder grote wijzigingen) 
tot en met 2042. 

Offshore platformen zijn uniek vanwege de specifieke logistie-
ke en bouwkundige vereisten in het ontwerp, het transport, de 
installatie en de operationele voorzieningen van platformen 
in afgelegen offshore-omgevingen, in tegenstelling tot pro-
ductie- en opslagfaciliteiten aan wal. Elke eenheid is specifiek 
ontworpen voor de milieu- en geologische kenmerken van het 
veld. 

Ruwe olie van het Al Shaheen-olieveld wordt opgeslagen in 
de FSO Africa- en FSO Asia-platformen en geladen/gelost via 
een Single Buoy Mooring-systeem (laadboei), zoals te zien is 
op figuur 5.

Laadboei-installatie bij de FSO Africa en FSO Asia 

De Europe en Oceania (beide in volle eigendom 
van Euronav) zijn de enige twee overblijvende niet-
geconverteerde V-Plus-schepen wereldwijd. Euronav is 
ervan overtuigd dat de tewerkstelling op lange termijn 
van deze nog niet omgebouwde eenheden in de offshore 
markt 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 zeer grote FSO’s nodig zijn. Euronav 
is dan ook van mening dat er bij de uitbaters van offshore 
olievelden vraag zal zijn naar zulke schepen. 

Figuur 5: Buoy Mooring Systeem
Bron: Marine Insight - Image credits: riverlakesolutions.com
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Intern scheepsbeheer

Het overgrote deel van de vloot wordt beheerd door drie volle 
dochterondernemingen: Euronav Ship Management SAS, Eu-
ronav SAS en Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.. Euronav 
opende ook een kantoor in Singapore, Euronav Singapore Pte 
Ltd., om de ondersteunende diensten voor schepen die regel-
matig Aziatische havens aandoen te verbeteren. 

Het personeel van Euronav omvat zeevaartofficieren, be-
manning, walpersoneel, bekwame en ervaren kapiteins en 
scheepsingenieurs, alsook afgestudeerden van maritieme 
universiteiten en hogescholen. Dit geeft de Vennootschap een 
concurrentievoordeel op het gebied van hoogwaardig onder-
houd en exploitatie van de schepen, evenals projectontwikke-
ling en uitvoering.

Euronav heeft het overgrote deel van haar vlot van moderne 
ruwe olietankers in eigen beheer, gaande van het type Sue-
zmax, tot 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 op plaatsen met 
erg moeilijke weersomstandigheden en zeegebieden, zoals 
de Noord-Atlantische Oceaan en Oost-Canada, en voor be-
vrachters die zeer hoge eisen stellen. De schepen zijn uitgerust 
met geavanceerde management software en communicatie-
systemen die de samenwerking tussen schip en wal verster-
ken. Schepen en bemanning staan in voortdurend contact 
met het walpersoneel via regelmatige bezoeken aan boord 
van de schepen, besprekingen tijdens briefings en debrie-
fings bij het aan- en afmonsteren, conferenties die aan land 
of aan boord worden georganiseerd, en trainingssessies. De 
breedband satellietcommunicatiefaciliteiten van de schepen 
bieden internetconnectiviteit die op elk moment de mogelijk-
heid biedt voor live communicatie met het walpersoneel. Het 
managementteam, de  scheepsinspecteurs, interne en externe 
scheepvaartauditors, klanten, alsook nationale en internati-
onale regelgevende instanties beoordelen de prestaties van 
het schip en de bemanning. Euronav onderhoudt uitsteken-
de relaties met alle grote spelers op de oliemarkt. Zowel de 
Vennootschap als haar schepen hebben talloze Tanker Ma-
nagement and Self-Assessment (TMSA) -evaluaties en door-
lichtingsbeoordelingen van verschillende oliemaatschappijen 
met succes doorstaan. 

Onze diensten worden geleverd met veel respect voor gezond-
heids-, veiligheids-, beveiligings-, milieu- en kwaliteitsnor-
men die van toepassing zijn in de maritieme transportsector. 
Euronav zet zich in voor en streeft naar voortdurende verbe-
tering van de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit bij de 
uitbating van haar vloot. We zijn toegewijd aan een cultuur 
van teamwerk waarin mensen samenwerken volgens gedefi-

nieerde plichten en verantwoordelijkheden voor het algehele 
succes van de Vennootschap, aan land en op zee.

Euronav past prestatieplanning en -beoordeling, opleiding 
en ontwikkeling toe, stimuleert de promotie van binnenuit en 
biedt tegelijkertijd de mogelijkheid aan bekwame professio-
nals om zich bij de Vennootschap aan te sluiten. Het beleid 
van Euronav is gericht op het voortdurend verbeteren van de 
prestaties, het belonen van inspanningen, het vergroten van 
de betrokkenheid en het koesteren van talent. 

Euronav handhaaft een geïntegreerde benadering van 
scheepsbeheer met de volgende kwaliteiten :

• Bewezen ervaring in het beheer van olietankers;

• Ervaren officieren en bemanning met bewezen professio-
nele kwaliteiten;

• Professionele verstandhoudingen gebaseerd op verdien-
ste en vertrouwen;

• Toewijding om de kwaliteit van het leven en werken op zee 
te verbeteren;

• Veiligheids- en kwaliteitsgarantie inclusief training, audits 
en vetting;

• Ontwerp- en onderhoudsnormen voor verhoogde veilig-
heid en operationele prestaties, evenals activawaarde;

• Moderne en efficiënte computergestuurde management- 
en trainingssystemen;

• Een personeelsbeleid gericht op samenwerking teneinde 
gemeenschappelijke doelen te bereiken;

• Praktijkgericht technisch beheer ondersteund door de re-
centste softwareplatformen en communicatiesystemen;

• Toewijding voor de bescherming en opwaardering van ac-
tiva op lange termijn;

• Open communicatie en transparantie in verslaggeving.

Dienstenpakket

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

• Volledige technische bijstand;

• Een crew met ervaren officieren en bemanningsleden; 
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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 die een deel van de vloot beheren. Een toe-
gewijd Euronav-team beheert deze relaties 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.

• Een uitgebreid gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits-, en 
milieumanagementsysteem; gecertifieerd voor ISO 9001, 
14001, 45001, 50001; 

• Afhandeling van verzekeringsclaims;

• Wereldwijde afnemer van scheepsbrandstof, uitrusting en 
diensten om optimale synergie, prijszetting en kwaliteit te 
verzekeren;

• Financiële diensten, IT, personeels- en juridische diensten 
ter ondersteuning van de kwaliteit van de activa van de 
Groep; 

• Projectmanagement voor:

 – Supervisie van schepen in aanbouw, inclusief 
pre- en post-contractuele advisering en technische 
ondersteuning; 

 – FSO-conversies;

 – Droogdokken, conversies en upgrade van activa voor 
naleving van nieuwe regels en voorschriften, en/of ver-
beterde operationele efficiëntie;

• Commercieel management; 

• Operationeel (post-fixture) management.

Euronav gebruikt een aantal duidelijk gedefinieerde kern-
prestatie-indicatoren (KPI’s) voor haar dienstverlening inzake 
scheepsbeheer, alsook van gestandaardiseerde inspectiever-
slagen die nauwkeurig geëvalueerd worden om makkelijker 
prestaties te kunnen meten zoals:

• Gezondheids- en veiligheidsprestaties; 

• Milieuprestaties; 

• Beveiligingsprestaties (inclusief cyberbeveiliging);

• Retentie en welzijn van bemanning en personeel aan land; 

• IT en innovatieve oplossingen;

• Vaarprestaties; 

• Betrouwbaarheid van de schepen; 

• Energie-efficiëntie van de schepen;

• Inspecties door oliemaatschappijen en havens; 

• Gepland en toestandsafhankelijk onderhoud; 

• Droogdokplanning en reparaties;

• De efficiëntie van aanbestedingen;

• Operationeel concurrentievermogen.

Tijdens de driemaandelijkse evaluatievergaderingen van het 
management, tweemaandelijkse ‘Table Top’-oefeningen, 
maandelijkse vergaderingen over veiligheid en milieubescher-
ming, tweewekelijkse coördinatievergaderingen van het ma-
nagement en wekelijkse coördinatievergaderingen voor het 
vlootbeheer worden de tendensen opgevolgd en de werkwijze 
in die zin bijgestuurd.
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Hoe we waarde creëren
Bedrijfsstrategie

Het doel van onze bedrijfsstrategie is het nastreven van waardecreatie op lange termijn en alignering met het kerndoel en 
de waarden van Euronav, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbenden. Er zijn vier belangrijke pijlers die 
de uitvoering en implementatie van onze strategie ondersteunen. 

�

��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
�

�
���

��
�
��
��
��������

�

��
��

�������������
�

����
��	��
��

��������������
����������� 

��������������������������

�����������������������

����������� ������������
��������

28

Euronav



Operationele expertise

Euronav hanteert een geïntegreerde aanpak voor het beheer 
van onze vloot. Hoewel we ongeveer 12% van ons vlootbeheer 
uitbesteden, beheren we het grootste deel van onze vloot zelf 
vanuit ons kantoor in Athene. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een kernwaarde bij Euronav omdat het de 
gezondheid en het succes op lange termijn van onze mensen, 
ons bedrijf en de omgeving waarin we werken garandeert. Het 
houdt een engagement in op het vlak van veiligheid en mili-
eu, alsook een innovatieve benadering van het gebruik van 
technologie en informatie. Kortom, duurzaamheid is onder-
deel van het DNA van Euronav. In 2005 werd ons bedrijfsmot-
to bepaald ”De oceaan is onze omgeving” (“The ocean is our 
environment”). Met de versnellende krachten van een wereld-
wijde energietransitie is dit motto en de toepassing van duur-
zaamheid in alle facetten van onze tankeractiviteiten nog nooit 
zo belangrijk geweest. 

Voor het management van Euronav is duurzaamheid meer 
dan de bedrijfsactiviteiten uitvoeren volgens de hoogst mo-
gelijke ethische normen, waarbij een sterke focus ligt op de-
carbonisatie. Wanneer een bedrijfsmodel onevenredig de 
nadruk legt op niet-financieel beheer is de continuïteit van de 
onderneming niet geloofwaardig. Bijgevolg is het financieel 
niet levensvatbaar en zal het van weinig nut zijn voor klanten 
of belanghebbenden. We zijn er trots dat wij onze activiteiten 
op een duurzame basis beheren en dat steeds meer binnen de 
richtlijnen en raamwerken die zijn vastgelegd door initiatieven 
zoals de Poseidon Principles. 

Deugdelijk bestuur 

De Raad van Toezicht is het hoogste toezichtsorgaan van de 
Vennootschap. Het is verantwoordelijk voor het algemeen 
beleid en de strategie van de Vennootschap en heeft de be-
voegdheid om alle handelingen te stellen die haar exclusief 
zijn toegewezen door het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen. De Raad van Toezicht stelt alle verslagen en 
voorstellen op in overeenstemming met boek 12 en 14 van het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het houdt 
toezicht op de Directieraad bij het nemen van beslissingen 
met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap. 
Euronav is van mening dat sterke normen inzake deugdelijk 
bestuur de sleutel zijn tot het creëren van waarde voor de aan-
deelhouders. Zowel de Raad van Toezicht als de Directieraad 
hanteren de hoogste normen inzake ethiek, diversiteit en be-
stuur. 

Financiële sterkte

Euronav opereert in een sterk cyclische sector. Er zijn verschei-
dene macrofactoren die buiten onze controle liggen, zoals een 
gefragmenteerde aanbodzijde en ongeveer 20 tot 30 klanten 
voor onze gestandaardiseerde dienstverlening. Bijgevolg be-
heert de onderneming haar balans op een zeer conservatieve 
manier. Dit houdt in dat we voldoende of gepaste liquiditeit 
hebben om onze activiteiten gedurende twee jaar van aan-
houdend lage vrachttarieven te beheren. Binnen onze financi-
ele structuur hebben we ook een zelfopgelegde limiet van 50% 
maximale leverage op een loan-to-value basis. Onze strategie 
voor kapitaal is om tijdens de cyclus waar mogelijk op anticy-
clische basis te investeren, zoals weergegeven in figuur 6. De 
netto-inkomsten die tijdens de cyclus van onze activa wordt 
verkregen, worden elk kwartaal uitgekeerd als dividend of in-
koop van eigen aandelen met een minimum van 12 cent USD 
per aandeel per jaar, gegeven de vaste inkomstenbijdrage van 
activa zoals de FSO. 
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Figuur 6: Beheer doorheen de cyclus

Innovatie

Aanpak

Als marktleider beschouwen we het onze rol om een pionier te 
zijn in de maritieme industrie en innovatief te zijn in elk facet 
van ons bedrijf. Eén van onze onderliggende drijfveren is om 
een koploper te worden in het benutten van digitalisering, en 
tegelijkertijd de manier van werken van het bedrijf te verbeteren. 

Digitalisatie en innovatie zijn de kern van de bedrijfsstrategie 
van Euronav en verzekeren onze toekomstige relevantie en 
concurrentievermogen.

Als een marktleider in ons segment erkennen wij onze verant-
woordelijkheid om innovatie te ondersteunen die bijdraagt 
aan het koolstofvrij maken van het transport van olie, en te-
gelijkertijd waarde te beschermen en op te bouwen met het 
kapitaal dat onze aandeelhouders ons hebben toevertrouwd. 

Innovatie is ook het fundament van ons vlootbeheer, met in-
vesteringen in de nieuwste technologieën en het bestellen van 
eco-schepen, waarbij we verbeteringen nastreven die ons in 
staat stellen onze ambitieuze emissiedoelstellingen voor de 
komende vijf jaar te halen. 

Euronav heeft haar eigen IT-innovatieteam dat, met de onder-
steuning van zorgvuldig geselecteerde externe partners, streeft 
naar uitmuntendheid en innovatieve oplossingen van topkwa-
liteit. De voorbije jaren werden binnen de organisatie verschil-
lende innoverende projecten opgestart, zowel aan boord van 
onze schepen als in de kantoren van Euronav. 

FAST

Het beste voorbeeld van zo’n bedrijfsbrede, nauwe samen-
werking is het Fleet Automatic Statistics and Tracking of 
“FAST”-project. Dit ambitieus en innovatief digitaliseringspro-
ject stelt ons in staat om de volgende stap te zetten naar verbe-
terde vlootprestaties en brandstofefficiëntie. Door gebruik te 
maken van real-time sensorgegevens en de communicatie en 
samenwerking tussen schepen en wal te verbeteren, maken 
we van onze schepen “slimme” schepen. 

FAST is een gecentraliseerd cloudgebaseerd platform dat ge-
integreerd is op onze schepen en kantoren aan land. Het plat-
form ontvangt sensorgegevens aan boord  en toont onmiddel-
lijke toestand en de prestaties van het schip aan de teams op 
zee en aan land. De sensorgegevens en daaruit voortvloeiende 
analyses stellen ons in staat om de efficiëntie te verbeteren, 
een nauwere samenwerking mogelijk te maken tussen het 
schip en de teams aan wal, de operationele kosten te verlagen, 
en energiebesparingen te verhogen om onze decarbonisatie-
doelstellingen te realiseren. 

Onze teams kunnen de data waar nodig verifiëren , toegang 
krijgen tot onbewerkte data voor een diepere analyse, en deze 
combineren met aanvullende informatie en gebeurtenissen 
om een uitgebreider beeld te krijgen. Dit zal ons helpen om 
de algemene vlootprestaties te verbeteren door geavanceerde 
inzichten te ontwikkelen en te delen en ons bedrijf - en de hele 
industrie - vooruit te helpen naar meer gegevensgestuurde be-
sluitvorming. 

30

Euronav



Om het FAST-platform te laten werken moeten onze schepen 
digitaal gestandaardiseerd zijn. Ze hebben allemaal in zekere 
mate nieuwe datacollectors nodig, een uitbreiding van het 
aantal sensors aan boord, nieuwe IT-infrastructuur en beveili-
ging. De installatie van de hardware begon in 2020, maar werd 
onderbroken door COVID-19. De wereldwijde pandemie ver-
traagde de implementatie van de hardware op onze schepen 
aangezien ons IT-personeel niet kon reizen naar droogdokken 
of aan boord van de schepen kon gaan. Bijgevolg werd het 
grootste deel van de uitrol vanop afstand gedaan en werd ons 
tijdsbestek beïnvloed. Op het moment van publicatie van dit 
rapport zijn 26 schepen live op het nieuwe platform. 

Na voltooiing van het project biedt het FAST-platform : 

• Realtime vlootoverzicht

• Historische gegevens

• Meerdere dashboards

• Slimme waarschuwingen en meldingen

• Verbeterde (slimme) rapportage aan boord 

Het platform is ontwikkeld door een groot team met een breed 
scala aan competenties. Dit team bestaat uit Euronav’s Fleet IT 
dat samenwerkt met onze technische, HSQE- en operationele 
afdelingen, alsook met externe IT-partners die experten zijn in 
hun vakgebied, Subject Matter Experts en FAST-ambassadeurs. 
Deze ambassadeurs zijn Masters, Chief Engineers en Senior Of-

ficers van Euronav die waardevolle inzichten verschaffen voor 
het ontwerp en de ontwikkeling van FAST die uiteindelijk zul-
len bijdragen tot change management en echte aanvaarding. 

Onze teams ontwikkelen AI-modellen (Artificiële intelligentie) 
en diepgaande analyses van de prestaties van onze hoofdmo-
toren, hulpmotoren en boilers, en vergelijken de prestaties 
met zusterschepen en zelfs andere schepen in de loop van de 
tijd.

Naarmate het project vorderde, hebben kapiteins en het per-
soneel aan wal verschillende aanvullende functionaliteiten 
voorgesteld die tastbare, traceerbare voordelen bieden die we 
in 2022 in het systeem willen integreren. Daarnaast plannen 
we de verdere ontwikkeling van de “Reisoptimalisatie”-pro-
jecten, de monitoring van brandstof- en smeerolieverbuik 
en dashboards voor technische prestaties en prestatiedash-
boards (KPI’s) met een duidelijke investeringsrendement in de 
komende jaren. 

We hopen dat de COVID-beperkingen snel zullen worden op-
geheven en dat wij FAST in 2022 op alle resterende schepen 
kunnen inzetten. 
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Figuur 7: FAST dashboard
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Robotics Process Automation

In 2020 hebben we de eerste Robotics Process Automation 
(RPA) projecten opgestart. RPA is een softwaretechnologie 
waarbij softwarerobots worden geprogrammeerd die repeti-
tieve handelingen automatiseren. Veel RPA-processen werken 
momenteel met een minimum aan overhead en administra-
tie en bieden waardevolle ondersteuning aan zowel perso-
neel aan land als aan de kapiteins aan boord. Ze voeren ook 
alledaagse en repetitieve IT-taken uit die voordien tijdrovend 
waren en voor frustraties zorgden. RPA heeft bijgedragen aan 
FTE-besparingen en het stroomlijnen van de procedures van 
de Procurement-, Accounting- en Crew-departementen. Hui-
dige automatiseringen omvatten het bijwerken van lucht-
vaartbrieven, de automatische validering van gescande fac-
turen, het automatisch aanmaken van offerteaanvragen en 
inkooporders, het automatisch aanmaken van smeerolieaan-
vragen en meer. 

In 2022 zullen we de mogelijkheden van RPA blijven verken-
nen naarmate de departementen zich bewust worden van de 
voordelen ervan. 

Inventory Management Project

Voorraadbeheer is een lastige, maar cruciale taak aan boord 
van de schepen. Zowel vanuit operationeel als financieel oog-
punt is het essentieel om een correct bijgewerkte inventaris 
en controle te hebben van wat de schepen aan boord hebben 
aan reserveonderdelen.

Het Inventory Management Project (IMI) wordt volledig onder-
steund door nieuwe technologieën. Na een zorgvuldige analy-
se van de keuzes van onze concurrenten en alle mogelijke op-
lossingen in de markt, hebben we besloten om labelprinters 
en mobiele telefoons/scanners op de schepen te gebruiken. 

Hierdoor kon de bemanning: 

• De  QR-codes van de reserveonderdelen printen en be-
vestigen zodra deze worden ontvangen; 

• Op elk moment gemakkelijk een reserve in de database 
terugvinden door de QR-code te scannen, voor inventari-
satie of om te registreren waar reserveonderdelen tijdens 
het onderhoud zijn gebruikt.

We boekten al veel vooruitgang sinds de lancering in februari 
2020. Momenteel zijn alle 57 intern beheerde schepen in IMIP 
opgenomen. Op 31 maart 2022 hebben, dankzij het harde 
werk van onze zeevarenden, 32 van onze 57 intern beheerde 
schepen het opschoningsproces al voltooid. We kunnen het 
effect van IMIP nu al zien aan de hand van de inventariswaar-
de. Tot op heden is er bij de schepen die het opschoningspro-
ces voltooid hebben en diegenen die met het proces bezig zijn 
(dwz: de werkelijke ROB identificeren in elk magazijn) in totaal 
14,6 miljoen USD aan reserveonderdelen geïdentificeerd die 
voordien niet in het inventarisatiesysteem waren opgenomen. 
Voorraadbeheer wordt aangevuld met frequente opleidingen 
en nauw opgevolgd door op maat gemaakte dashboards.

Jaarverslag 2021
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Initiatieven & samenwerkingen

Plug and Play

In april 2021, kondigde Plug and Play (PnP), ‘s werelds grootste 
innovatieplatform, de lancering aan van hun eerste maritieme 
open innovatieplatform in Antwerpen, samen met vijf stichten-

de partners: Euronav, Stad Antwerpen, CMB, DXC Technology, 
en de Haven van Antwerpen. PnP Maritime wil een innovatief 
start-up-ecosysteem koesteren rond de maritieme sector. Het 
doel van het programma is om internationale start-ups in con-
tact te brengen met de stichtende partners om hun techno-
logieën te testen en de toekomst van de maritieme sector te 
stimuleren als leiders van wereldklasse op het vlak van Onder-
zoek & Ontwikkeling, en innovatie. PnP  Maritime zal gevestigd 
zijn op de pre-campus van de Maritime Campus Antwerp. 

CEO Hugo De Stoop 

“Dit is de kern van ons 
duurzaamheidsprogramma om 
onze toekomstige relevantie en 
concurrentiekracht veilig te stellen. 
Deelnemen aan innovatieve 
ecosystemen zoals dat van 
Plug and Play, samen met onze 
medeoprichters, is van cruciaal 
belang om onze ambities op 
lange termijn waar te maken. 
'Via het Plug and Play-platform 
zullen we onze onderzoeks- 
en ontwikkelingscapaciteiten 
nog beter kunnen benutten in 
structurele samenwerkingen 
met start-ups en het ruimere 
ecosysteem, wat wederzijdse 
groei en voordelen zal opleveren. 
We moeten investeren in nieuwe 
technologieën om onze sector 
verder te digitaliseren, maar ook 
om de scheepvaart schoner en 
efficiënter te maken.”

Om het programma officieel van start te laten gaan, organi-
seerde Plug and Play in juni 2021 een virtueel evenement. De 
aanwezigen kregen een overzicht van de activiteiten van PnP 
en maakten kennis met de stichtende partners. In de inleiding 
tot een paneldiscussie over “The Future of Maritime” tussen 
vertegenwoordigers van de stichtende partijen, deelde Hugo 
De Stoop zijn visie en missie om van Euronav een voorloper 
te maken voor innovatie in de scheepvaart. Deelnemers kre-
gen ook de kans om enkele start-ups te leren kennen, die een 
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waaier van oplossingen presenteerden, gaande van groene 
brandstoffen en energie, tot big data en het Internet of Things, 
toekomstige logistiek, efficiënte scheepvaart, autonome sche-
pen en sensoren.

Volgend op de officiële lancering in juni 2021, zetten Euronav 
en de andere stichtende partners hun PnP Maritime-traject 
verder met een 12 weken durend open innovatieprogramma, 
dat twee keer per jaar wordt uitgevoerd.

Het open innovatieprogramma is de basis van PnP Maritime. 
Aan elk programma nemen meer dan 20 geselecteerde inter-
nationale start-ups mee die inspelen op de specifieke techno-
logische behoeften van de stichtende partners. De doelstelling 
is om start-ups en de bedrijfseenheden van de partners te la-
ten samenwerken aan pilootprojecten en proof-of-concepts, 
die moeten leiden tot productieklare implementaties. Het 
doel is om voor elke start-up minstens één gezamenlijk project 
te voltooien, dat gepresenteerd wordt op de EXPO-dag, het 
slotevenement aan het einde van elk programma. 

De PnP Maritime Selection Day en het officiële startevenement 
vonden plaats op 6 oktober 2021. In de aanloop naar dit eve-
nement werkte Euronav samen met PnP Maritime om tal van 
technologiebedrijven en hun oplossingen te evalueren. Het 
doel van de selectiedag was om de start-ups te beoordelen en 
te bepalen met welke start-ups het interessant kond zijn om, 
na verder onderzoek, een pilootproject te starten. 

Maritime Campus Antwerp

Euronav is een partner van de Maritime Campus Antwerp 
(MCA). Het doel van MCA is om coalities te bouwen binnen en 
buiten de maritieme industrie met een wereldwijde focus op 
innovatie en duurzaamheid. Het brengt de werelden van in-
dustrie, technologie, bedrijfsleven en innovatie samen. 

De MCA-gemeenschap is een ecosysteem waarin verschillende 
belanghebbenden (publiek, privaat, onderzoek en particulie-
ren) zich bezighouden met innovatie in de maritieme sector. 
In de MCA-gemeenschap wordt iedereen samengebracht en 
geïnformeerd om de belangrijkste interessegebieden te defi-
niëren. 

Die intressegebieden zullen door betrokken MCA-leden en 
andere relevante partners omgezet worden in meer gerichte 
(open) innovatie-uitdagingen. De open innovatie-uitdagingen 
kunnen gepresenteerd worden aan een breed spectrum van 
partijen om input en samenwerking te verkrijgen. 

De MCA-campus biedt faciliteiten en diensten en creëert een 

stimulerende innovatieomgeving in een nieuwe levendige 
hotspot in Antwerpen, België. Momenteel transformeert de 
MCA een oud industrieel gebied in Antwerpen in een toe-
komstbestendige, maritieme en innovatieve site met respect 
voor de balans tussen economische activiteit en natuur. Na de 
voltooiing zal Euronav naar de MCA site verhuizen. De campus 
geeft ons de wapens en munitie om van Antwerpen een Euro-
pese leider in scheepvaartinnovatie te maken. Meer informatie 
kan gevonden worden op de website: https://mca.be/nl

Joint Development Program

Euronav NV heeft een Joint Development Program (JDP) opg-
zet 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 JDP is drie jaar.

De scheepvaart bevindt zich in een intense periode van ver-
andering. Het moet nieuwe technologieën toepassen en tege-
lijkertijd ambitieuze emissiereductiedoelstellingen halen én 
de strengste veiligheidsnormen handhaven. Het JDP brengt 
gespecialiseerde partijen samen en zorgt ervoor dat Euronav 
en haar partners de controle behouden over welke ontwik-
kelingen worden nagestreefd, inspelend op de noodzaak om 
nieuwe technologieën toe te passen, en tegelijk de uitdagen-
de doelstellingen inzake emissiereductie en de hoogste vei-
ligheidsnormen te handhaven in een fluctuerende markt. Het 
doel is om in een tijdperk van snelle veranderingen opties in 
te bouwen. Zo kunnen we de risico’s in verband met ‘stranded 
assets’ beperken en schepen voldoende vervangbaar maken 
om ons door het volgende decennium te loodsen. Deze sa-
menwerking zal ervoor zorgen dat Euronav en haar partners 
controle krijgen over, maar toch flexibiliteit behouden bij, de 
ontwikkeling van toekomstige specificaties voor een nieuwe 
generatie ruwe olietankers. Voor Euronav en haar stakehol-
ders is het van cruciaal belang dat de emissienormen worden 
gehandhaafd.

Dit project en andere in de hele sector, zijn onderdeel van een 
essentieel startpunt voor de opbouw van een markt voor kool-
stofvrije bunkerbrandstoffen. En aangezien de scheepsbouw-
capaciteit voor grote olietankers waarschijnlijk tot minstens 
2025 beperkt zal zijn, gelooft Euronav dat dit de Vennootschap 
een competitief voordeel zal opleveren binnen haar bestaan-
de duurzaamheidsstructuur. 

Jaarverslag 2021
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Activiteiten en realisaties

Marktoverzicht

De terugkeer van het olieverbruik op wereldschaal zou altijd 
een belangrijke factor zijn voor het herstel van de vrachtmarkt 
in 2021. Toen de COVID-vaccinatiecampagnes overal ter we-
reld op gang kwamen, gingen we het jaar in hopend dat het 
herstel ophanden was.

Dit verliep echter niet op het tempo dat wij gehoopt hadden. 
De eerste helft van 2021 werd nog steeds beïnvloed door een 
statisch en relatief laag olieverbruik van gemiddeld slechts 96 
miljoen vaten per dag. Dit in vergelijking met pre-COVID pie-
ken in de laatste maanden van 2019 van meer dan 105 mil-
joen vaten per dag. Toen de wereld tegen het midden van het 
jaar enige controle over het virus begon te krijgen, zagen we 
dat de beperkingen werden versoepeld. Dit zorgde voor meer 
verkeer, zowel lokaal als wereldwijd. Aanhoudende lokale uit-
braken van COVID-19 bleven echter de economische activiteit 
afremmen, waardoor de terugkeer naar het volledige pre-pan-
demische consumptieniveau werd vertraagd. In de tweede 
helft van het jaar waren er plotselinge en extreme prijsstijgin-
gen voor brandstoffen als gas en kolen. Dit leidde tot enige ver-
vanging door en een toename van de vraag naar olie. Hoewel 
de schattingen variëren, heeft deze gebeurtenis geleid tot een 
extra vraag naar olie van 1 miljoen vaten per dag. 

Het jaar werd ook gekenmerkt door een significante daling 
van de wereldwijde olievoorraden, en in alle belangrijke  
OESO-hubs daalden de commerciële ruwe olievoorraden tot 
onder het 5-jaars gemiddelde. Bovendien werd aan het einde 
van het jaar aangekondigd dat grote vraagcentra hun krachten 
zouden bundelen en strategische reservevoorraden zouden 
vrijgeven. Dit zou elke herbevoorrading, en dus alle voordelen 
voor de tankermarkt van ruwe olie, verder naar de toekomst 
opschuiven. In een gemeenschappelijke boodschap verbon-

den de VS, China, India, Japan, Zuid-Korea en de UK zich ertoe 
om variërende niveaus van ruwe olie uit hun reserves vrij te 
geven. 

De olievoorraad is een andere belangrijke factor in het herstel 
van de vrachtmarkt. Eenzijdige beperkingen op de olie-export 
van de OPEC en haar bondgenoten bleven in de eerste helft 
van het jaar van kracht. Zelfs toen we verbeteringen aan de 
vraagzijde zagen, was de OPEC-alliantie terughoudend om in 
te grijpen en het gat te dichten. Dit beperkte de beschikbare 
vrachtbasis voor commerciële doorvoer. In mei werden de 
productiebeperkingen afgebouwd en bracht de OPEC-alli-
antie geleidelijk meer olie op de markt. Dit werd zichtbaar in 
de tankermarkt vanaf het vierde kwartaal van 2021, wanneer 
vrachtaantallen het herstel van de oliemarkt begon te weer-
spiegelen. Vooral in de Arabische Golf zien we het transport 
van ruwe olie met VLCC’s het niveau van voor de pandemie 
bereiken. De volledige effecten zijn echter nog niet zichtbaar 
in de bredere markt. 

Wat de aanbodzijde van de markt betreft, bleef er een over-
aanbod van tonnage. Historische precedenten suggereren 
dat in periodes van uitdagende vrachttarieven, reders aange-
moedigd worden oudere tonnage te recycleren, waardoor de 
wereldwijde handelsvloot kleiner wordt. Hoewel er in de loop 
van het jaar enkele tankers de vloot hebben verlaten, was dit 
niet in de mate die de geschiedenis wellicht had voorspeld. 
Sommige analisten suggereren in plaats daarvan dat oudere 
tonnage werd gebruikt voor “illegale handel” die zich heeft 
ontwikkeld rond gesanctioneerde vrachten en daarom buiten 
de grenzen van de reguliere commerciële handel valt. De vraag 
blijft of deze schepen ooit zullen terugkeren in de commerciële 
vloot, hetzij vanwege hun ouderdom, hetzij omdat ze nu als 
onwettige tonnage zijn gekenmerkt. 
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Activiteiten en realisaties

Wat het contracteren van nieuwe schepen betreft, is er een 
ander verhaal voor de eerste en tweede helft van het jaar. In 
de eerste helft van het jaar werden 26 nieuwe VLCC’s besteld, 
waarvan het grootste deel met dual-fuel mogelijkheden. De 
Suezmax-sector kende niet hetzelfde contractniveau, met 
slechts een handvol nieuwe schepen die in de eerste helft 
werden besteld. Het dual-fuel engagement van rederijen 
weerspiegelt de groeiende structurele focus op emissiere-
ductie van deelnemers in de hele industrie, van investeerders 
tot bevrachters en financierders. Dit zal op zijn beurt de druk 
op oudere tonnages, met hogere emissies, verhogen , wat  
potentieel op een bepaald punt een sterk uitfaseringspro-
gramma kan stimuleren. In de tweede helft van het jaar wer-
den in geen van beide segmenten nieuwe orders geplaatst. 
Alternatieve scheepvaartsectoren, zoals containerlijnvaart 
en schepen voor droge bulkgoederen, ervaarden een winst-
stijging in 2021, en veel van dat extra geld is geïnvesteerd in 
nieuwe tonnage van deze types. Hierdoor konden tankerre-
derijen niet concurreren met de stijgende prijzen van nieuw-
bouwschepen en zijn vele scheepswerven volgeboekt tot eind 
2025. Het nieuwe aanbodbeeld tot dan is dus zeer duidelijk en 
ondersteunt een verbetering van de tonnagebalans op korte 
tot middellange termijn. 

De vrachtmarkten zijn het hele jaar door vlak en laag geble-
ven. Hoewel de vraag naar olie verbeterd is, bevinden we ons 
nog steeds niet op het niveau van vóór de pandemie. Toen de 
OPEC de productiebeperkingen begon af te bouwen, zagen 
we meer ladingen op de markt komen. Ze stromen echter in 
een markt die nog steeds een overaanbod heeft aan tonnage, 
met als gevolg wanneer reders concurreren voor een beperkte 
handel, blijft de vrachtmarkt ongunstig. 

Tankermarkten

(In USD per dag)
Volledig Jaar

2021
Volledig Jaar

2020

VLCC

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

11.300 54.600

Gemiddeld tijdbevrachting-
starief onder langetermijn- 
bevrachtingsovereenkomsten**

46.500 42.200

SUEZMAX

Gemiddelde 
tijdbevrachtings  tarieven op 
de spotmarkt***

11.100 39.400

Gemiddeld tijdbevrachtings- 
tarief onder langetermijnbe- 
vrachtingsovereenkomsten**

29.800 29.600

De TCE berekeningen zijn herzien met inachtneming van 
de nieuwe presentatie van winst en verlies
*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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Evolutie van de vloot

De markten voor ruwe olietankers kenden in 2021 een beschei-
den groei van de vloot: de Suezmax-vloot groeide met 2,5% en 
de VLCC-vloot met 3,4%. Vóór de COVID-pandemie, zouden de 
groeicijfers van de vloot van deze omvang gemakkelijk kunnen 
worden geëvenaard door een vergelijkbare toename van de 
vraag naar schepen. 

Op de Suezmax-markt werden 20 nieuwbouwschepen opge-
leverd, terwijl 6 actieve schepen de handelsvloot hebben ver-
laten. Als resultaat waren er aan het eind van het jaar in totaal 
577 Suezmax-schepen actief in de handelsvloot. De gemid-
delde leeftijd van deze vloot is 11,1 jaar en 30% van dit markt-
segment is 15 jaar of ouder. De vloot veroudert, en er werden 
slechts enkele nieuwe schepen besteld in een jaar waarin 
rederijen krap bij kas zaten en de financiering voor nieuwe 
scheepscapaciteit naar alternatieve markten vloeide, zoals 
containerschepen en bulkschepen. We noteerden slechts 8 
nieuwe bestellingen in 2021 op de Suezmax-markt. 

In de VLCC-markt werden 35 nieuwbouwschepen opgeleverd, 
en verlieten 8 schepen de vloot. Doorheen het jaar is in ver-
schillende rapporten melding gemaakt van een hoger aantal 
schepen die uit de vloot zijn gehaald, maar we hebben vastge-
steld dat deze rapporten niet altijd uitkomen en dat de sche-
pen in de vloot blijven. De VLCC-vloot bestaat aan het einde 
van 2021 uit 831 schepen met een gemiddelde leeftijd van 10,1 
jaar. Ook in dit segment is de gemiddelde leeftijd hoger dan we 
in de afgelopen decennia hebben gezien. Wat het aantal be-
stellingen betreft, werden in 2021 26 nieuwe VLCCs gecontrac-
teerd. Allemaal in de eerste helft van het jaar en het merendeel 
door reeds lang gevestigde rederijen. Dit is in tegenstelling 
tot de sterke speculatieve orders die plaatsvond in de jaren 
voorafgaand aan de introductie van de IMO 2020-brandstof-
voorschriften, toen veel nieuwe en onbekende rederijen hun 
intrede deden in de scheepsbouw voor VLCC’s. De onzeker-
heid over de regelgeving blijft een beperkende factor voor de 
heropleving van het aantal tankerbestellingen. De markt is er 
nog niet uit hoe de toekomst van de voortstuwingssystemen 
eruit zal zien en veel reders zijn terughoudend om voorlopig 
grote capaciteit vast te leggen.

Met een lage orderactiviteit en een verouderend gaan we de 
komende jaren een periode in van potentieel zeer beperkte 
vlootgroei voor beide tankersegmenten.

FSO en FPSO markt

Eind 2021 waren er wereldwijd 400 drijvende productiesys-
temen in gebruik of beschikbaar, waaronder 165 FPSO's* en 
100 FSO's* (91 Olie, 9 LNG). Dit is exclusief de 26 FPSO's die be-
schikbaar zijn voor hergebruik. Daarnaast zijn er twee FPSO's 
buiten dienst door langdurige reparaties. 

Momenteel zijn er in totaal 38 drijvende productiesystemen, 9 
FSO's en 2 MOPU's in bestelling, wat vier minder is dan begin 
dit jaar. Nieuwe bestellingen zullen waarschijnlijk gelijke tred 
houden met de 10 leveringen die gepland staan in 2022. Bij-
gevolg zal de orderportefeuille naar verwachting in de hoge 30 
blijven of licht stijgen naar de lage 40, zoals in 2021 het geval 
was. 

Momenteel zijn er 183 floater-projecten in de beoordelings-, 
plannings-, biedings- of definitieve ontwerpfase waarvoor 
mogelijk een drijvend productie- of opslagsysteem nodig is. 
63 van deze projecten bevinden zich in de bied- of eindfase, 
en nog eens 80 bevinden zich in de planningsfase. De belang-
rijkste hardware contracten voor deze projecten zijn gepland 
tussen 2023 en 2024. Er lopen nog studies om de economische 
levensvatbaarheid van de projecten te beoordelen, met name 
die in diep water en in barre omgevingen. Verder zijn er 40 pro-
jecten in de beoordelingsfase. 

Afrika blijft de meest actieve regio voor toekomstige projecten, 
met 39 potentiële floater-projecten in de planningscyclus, ge-
volgd door Zuidoost-Azië met 33 geplande projecten. Er zijn 30 
projecten gepland voor Brazilië, waarvoor mogelijk 44 floaters 
nodig zijn, aangezien velden als Buzios en Mero meerdere een-
heden vereisen. De overige regio's hebben minder potentiële 
projecten, waaronder Golf van Mexico (20), Noord-Europa (17), 
Australië (12), Zuid-West Azië/Midden-Oosten (9), Zuid-Ameri-
ka en het Mediterannees gebied (7 each), China en Canada (4), 
en West-Afrika (1).

Meer dan 70% van de faciliteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de fabricage en conversie van floater-fabrieken zijn gevestigd 
in Azië. Cosco en Daewoo zijn de drukste werven, met elk mi-
nimaal vijf geplande projecten. 

 
*Drijvende opslag en verlading /  
drijvende productieopslag- en losmarkt.
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Figuur 8: VLCC-vlootontwikkeling 
Bron: Clarksons

Figuur 9: Suezmax-vlootontwikkeling
Bron: Clarksons
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VLCC Suezmax

VLCC-kernvloot 337x bouw Japan/Korea
Gemiddelde leeftijd 6,7 jaar
(DHT 8,6 jaar FRO 6,9 jaar)

Suezmax- 
kernvloot

37x Bouw Japan/Korea
Gemiddelde leeftijd 
10,89 jaar

Toekomstige 
groei

3x nieuwbouw 2022/23 Toekomstige 
groei

5x  nieuwbouw 2022-24

Termijnverkoop 8x bouw china Langetermijn- 
bevrachting

4x Valero tot 2025

ULCC FSO (JV)

Opslag  
optionaliteit

Levensduur 40 jaar
Gemiddelde leeftijd 18,5 jaar

Gecontracteerd 
tot 2032

Huidige contract tot 
Q3 2022 dan start  
10 jaar extensie

De Euronav-vloot

Schepen

72
Onder constructie

6
dwt actieve vloot

18.776.610
Gemiddelde 
leeftijd

9,64

2021 Totale operationele vloot

VLCC

Suezmax

FSO

V-Plus

Volledig eigendom: 41
Op te leveren nieuwbouw 3
dwt: 12.475.783 | Gemiddelde leeftijd: 7,84 jaar oud

Eigendom: 2  (beiden eigendom van 50%-50% joint ventu-
re)
dwt: 864.046 | Gemiddelde leeftijd: 19,1 jaar oud

Volledig eigendom: 27 
(waarvan één eigendom van 50%-50% joint ventures) 
Op te leveren nieuwbouw 3
dwt: 4.090.609 | Gemiddelde leeftijd: 10,89 jaar oud

Volledige eigendom: 2
dwt: 883.122 | Gemiddelde leeftijd: 18,5 jaar oud

Figuur 10: Euronav’s tonnageprofiel, inclusief de schepen 
onder charter op 31 maart 2022

*Onze resterende drie VLCC- en drie Suezmax-
nieuwbouwschepen, momenteel in aanbouw, zijn niet 
opgenomen in de bovenstaande berekeningen omdat 
ze in 2023 en 2024 worden geleverd.

Euronav baat de overgrote meerderheid van haar 
schepen zelf uit waardoor haar vloot zich in het 
topsegment van de markt voor tankerproducten 
en -diensten bevindt. De voordelen van intern 
scheepsbeheer situeren zich op het vlak van on-
derhoud, verbeterde klantenservice en risicobe-
heer. Meer dan ooit willen bevrachters immers 
alleen handelen met rederijen die superieure 
kwaliteit leveren en dat niet alleen voor langeter-
mijnbevrachtingsovereenkomsten, maar zeker 
ook voor individuele opdrachten op de spotmarkt.

Figuur 11: Euronav-vloot - Jongste VLCC-Kernvloot 

*Het merendeel van de VLCC-vloot van Euronav wordt geëxploiteerd in de Tankers International Pool (de ‘TI Pool’). De TI Pool is een van de 
grootste moderne vloten ter wereld en omvat op 31 maart 2022 57 schepen, waarvan 40 eigendom van Euronav

Jaarverslag 2021
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Overzicht van het jaar 2021

Het eerste kwartaal 

Tijdens het eerste kwartaal van 2021 realiseerde de Vennoot-
schap een nettoverlies van 71 miljoen USD of 0,35 USD per 
aandeel (eerste kwartaal 2020: een nettowinst van 255,6 mil-
joen USD of 1,05 USD per aandeel). De proportionele EBITDA 
(een niet door IFRS gedefinieerde maatstaf) over dezelfde pe-
riode bedroeg 33,1 miljoen USD (eerste kwartaal 2020: 335,1 
miljoen USD). De gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrach-
tingstarieven of TCE (Time Charter Equivalent) behaald door 
de vloot van de Vennootschap uitgebaat binnen de TI Pool, be-
droegen ongeveer 14.000 USD per dag (eerste kwartaal 2020: 
72.750 USD per dag). De gemiddelde TCE van de VLCC-vloot 
van Euronav onder langetermijnbevrachtingcontracten, inclu-
sief winstdeelname indien van toepassing, bedroegen 39.500 
USD per dag (eerste kwartaal 2020: 37.000 USD per dag). De 
gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks 
verhandeld door Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer 
11.500 USD per dag (eerste kwartaal 2020: 59.250 USD per 
dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav onder lange-
termijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief winstdeelna-
me indien van toepassing, bedroeg 29.500 USD per dag (eerste 
kwartaal 2020: 30.250 USD per dag).

Januari

Euronav

In januari 2021 werden de eerste twee van vier nieuwbouw-
schepen opgeleverd die werden aangekocht in februari 2020: 
Delos (2021 – 300.200 dwt) en Diodorus (2021 – 300.200 dwt).

Op 11 januari 2021 ondertekende Euronav de ‘Neptune Decla-
ration on Seafarer Wellbeing and Crew Change’. De verklaring 
is een wereldwijde oproep tot actie om de aanhoudende crisis 
van bemanningswisselingen, als gevolg van de COVID-19-pan-
demie aan te pakken. Het richt zich op concrete acties die de 
bemanningswisselingen kunnen vergemakkelijken en kunnen 
garanderen dat essentiële wereldwijde toeleveringsketens 
operationeel blijven. Het initiatief, opgezet binnen de maritie-
me industrie, werd officieel gelanceerd tijdens de Davos Agen-
da Week van het World Economic Forum, dat plaatsvond in de 
week van 25 januari 2021.

Op 27 january 2021 werd Euronav voor het vierde opeenvol-
gende jaar opgenomen in de Bloomberg Gender-Equality 
Index (GEI) en slaagde de Vennootschap erin haar score te 
verbeteren. De GEI biedt transparantie in gendergerelateerde 
praktijken en beleid bij beursgenoteerde bedrijven, waardoor 
de breedte van ecologische, sociale en governance (ESG) -ge-
gevens die beschikbaar zijn voor beleggers, wordt vergroot. 

Euronav is een van de 380 bedrijven uit 11 sectoren, met 
hoofdkantoren in 44 landen, die in de index van 2021 zijn op-
genomen. .

Op de markt

• DHT Leopard (VLCC, 2016) werd verhuurd aan Occidental 
voor een periode van 11 maanden voor 29.000 USD per 
dag;

• Barakah (VLCC, 2021) werd verhuurd aan Trafigura voor 
een periode van 12 maanden voor 34.000 USD per dag;

• Amantea (VLCC, 2021) werd  verhuurd aan Unipec voor een 
periode van 12 maanden voor 30.000 USD per dag;

• Silverway (Suezmax, 2017) werd verhuurd aan Vitol voor 
een periode van 6 tot 12 maanden aan 16.000 USD per dag.

Februari

Euronav

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 schepen zijn momenteel in aanbouw op de Daehan 
scheepswerf in Zuid-Korea. Het zijn de laatste generatie Sue-
zmax eco-tankers. De schepen dragen de zogenaamde ‘LNG 
Ready’ notatie, met de mogelijkheid om ‘Amminia Ready’ te 
zijn. Beide schepen zijn opgeleverd in januari 2022. 

Op 23 februari 2021 ging Euronav een sale & leaseback over-
eenkomst aan voor de VLCC Newton (2009 – 307.284 dwt) 
met Taiping & Sinopec Financial Leasing Ltd Co. Het schip 
werd verkocht voor 36 miljoen USD. Deze verkoop leverde 
een meerwaarde op van ongeveer 2,4 miljoen USD. De vrij be-
schikbare cash gegenereerd na terugbetaling van de bestaan-
de lening bedroeg 19 miljoen USD. Het schip werd geleverd 
aan haar nieuwe eigenaars op 22 februari 2021. 

Op de markt

• BD Nissos Koufonissi (Suezmax, 2021) werd verhuurd aan 
Trafigura voor een periode van 6 maanden voor 16.300 
USD per dag;

• DHT Mustang (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Chevron 
Houston voor een periode van 6 maanden voor 27.500 
USD per dag;

• Agios Nikolas (VLCC, 2019) werd verhuurd aan Occidental 
voor een periode van 11 maanden voor 28.500 USD per 
dag.

• Gem No.5 (VLCC, 2017) werd verhuurd aan Clearlake Ship-
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ping Pte Ltd voor een periode van 12 maanden voor USD 
28.500 per dag; 

• Kriti King (Suezmax, 2021) werd verhuurd aan Vitol voor 
een periode van 12 maanden voor USD 21.250 per dag;

• Spyros (Suezmax, 2020) werd verhuurd aan Zodiac Mari-
time Limited voor 2 jaar aan USD 24.500 per dag.

Maart

Euronav

Op 1 maart 2021, werd Euronav lid van het Maritime Anti-Cor-
ruption Network (MACN). Het MACN werd in 2011 opgericht 
om corrupte handelingen en pogingen tot corruptie in contac-
ten tussen schepen en havenautoriteiten te documenteren, en 
de sector bij te staan bij het verminderen en voorkomen van 
corruptie. Tot dusver hebben 169 gelijkgestemde rederijen en 
andere bedrijven in de maritieme industrie zich bij het MACN 
aangesloten. 

Op 4 maart 2021 nam Euronav Doris (2021 – 300,200 dwt), de 
derde van vier nieuwbouwschepen die aangekocht werden in 
februari 2020, in ontvangst.

Op 19 maart 2021, werd Dickens (2021 – 300,200 dwt), het vier-
de nieuwbouwschip dat werd aangekocht in februari 2020, 
opgeleverd.

Op de markt

• DHT Peony (VLCC, 2011) werd verhuurd aan Trafigura voor 
een periode van 6 maanden voor 18.000 USD per dag;

• Classic (Suezmax, 2005) werd verhuurd aan BPCL voor een 
periode van 12 maanden voor 18.000 USD per dag;

• Halcyon (VLCC, 2020) werd verhuurd aan Clearlake Ship-
ping Pte Ltd voor een periode van 12 maanden voor 33.500 
USD per dag; 

• DHT Bauhinia (VLCC, 2007) werd verhuurd aan Trafigura 
voor een periode van 6 maanden voor 18,000 USD per dag;

• FPMC C Noble (VLCC, 2012) werd verhuurd aan Zhenhua 
voor een periode van 12 maanden voor 20.500 USD per 
dag;

• TBD Yuan Rui Yang (VLCC, 2022) werd verhuurd aan Koch 
voor een periode van 3 jaar aan 39.000 USD (dual fuel geen 
scrubber)

• Seaduke (VLCC, 2021) werd verhuurd aan Trafigura voor 
een periode van 12 maanden voor 35.000 USD per dag.
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Het tweede kwartaal 

Voor  het tweede kwartaal van 2021 noteerde de Vennoot-
schap een nettoverlies van 89,7 miljoen USD of 0,44 USD per 
aandeel (eerste jaarhelft 2020: een nettowinst van 485,2 mil-
joen USD of 2,26 USD per aandeel). De proportionele EBITDA 
(een niet door IFRS gedefinieerde maatstaf) over dezelfde pe-
riode bedroeg 22,6 miljoen USD (eerste jaarhelft 2020: 697,3 
miljoen USD). Voor het tweede kwartaal van 2021 bedroegen 
de gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrachtingstarieven 
of TCE (Time Charter Equivalent) behaald door de vloot van de 
Vennootschap uitgebaat binnen de TI Pool, ongeveer 11.250 
USD per dag (tweede kwartaal 2020: 81.500 USD per dag). Het 
gemiddelde TCE van de VLCC-vloot van Euronav onder lan-
getermijnbevrachtingscontracten, inclusief winstdeelname 
indien van toepassing, bedroeg 51.250 USD per dag (tweede 
kwartaal van 2020: 39.250 USD per dag). De gemiddelde da-
gelijkse TCE van de Suezmax-vloot rechtstreeks verhandeld 
door Euronav op de spotmarkt bedroeg ongeveer 10.500 USD 
per dag (tweede kwartaal 2020: 60.750 USD per dag). De TCE 
van de Suezmax-vloot van Euronav onder langetermijnbe-
vrachtingsovereenkomsten, inclusief winstdeelname indien 
van toepassing, bedroeg 29.750 USD per dag (tweede kwartaal 
2020: 29.750 USD per dag).

April

Euronav

Op 12 april 2021, kondigde Euronav aan dat het een niet-ge-
waarborgde, aan duurzaamheid gekoppelde doorlopende 
kredietfaciliteit van EUR 80 miljoen heeft ondertekend. Deze 
nieuwe faciliteit, die significant overtekend was, werd gerea-
liseerd met een reeks commerciële banken en met de steun 
van Gigarant. Duurzaamheid en emissiereductiedoesltellingen 
hebben een invloed op de aangerekende marge. Met deze fi-
nanciering maken faciliteiten met een geïntegreerde duur-
zaamheidscomponent 31,5 % uit van de totale financiering 
van Euronav. 

De faciliteit heeft een looptijd van minimaal 3 jaar met twee 
verlengingsopties van 1 jaar. Aan de prijszetting werden een 
reeks meetbare duurzaamheidskenmerken gekoppeld, zoals 
een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot , in overeen-
stemming met de doelstellingen zoals vastgelegd binnen de 
Poseidon Principles.

Op 22 april 2021, kondigde Euronav aan dat het een overeen-
komst met Hyundai Samho scheepswerf heeft ondertekend 
voor de aankoop van twee VLCC-nieuwbouwschepen. De twee 
schepen zullen ‘LNG Ready’ zijn, en bieden dus de mogelijk-
heid 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 mogelijkheid om de CO2-uitstoot 
tot nul terug te brengen van zodra de technologie, logistiek en 
het regelgevend kader dit toelaten. De schepen zullen opge-
leverd worden in het eerste kwartaal van 2023, en zijn aange-
kocht voor een bedrag van 186 miljoen en-bloc, inclusief 4,2 
miljoen USD aan toevoegingen en upgrades van de standaard-
specificaties. 

In de markt

• Yakumosan (VLCC, 2008) werd verhuurd aan Koch voor 
een periode van 12 maanden voor 20.000 USD per dag; 

• C. Challenger (VLCC, 2013) werd verhuurd aan Koch voor 
een periode van 2 jaar voor 29.500 USD per dag (verlen-
ging); 

• Energy triumph (Suezmax, 2018) werd verhuurd aan Vitol 
voor een periode van 14 maanden voor 20.000 USD per 
dag plus winstdeling.

Mei

In de markt

• Crude Zephyrus (Suezmax, 2021) werd verhuurd aan Stena 
bulk voor een periode van 24 maanden voor 25.000 USD 
per dag plus winstdeling;

• Crude Lavante (Suezmax, 2021) werd verhuurd aan Stena 
bulk voor een periode van 24 maanden voor 25.000 USD 
per dag plus winstdeling ;

• FPMC C Melody (VLCC, 2011) werd verhuurd aan ZhenHua 
Oil voor een periode van 12 maanden voor 21.500 USD per 
dag; 

• Landbridge Fortune (VLCC, 2016) werd verhuurd aan Koch 
voor een periode van 3 jaar voor 36.000 USD per dag; 

• Elandra  Elbrus (VLCC, 2020) werd verhuurd aan Statoil 
voor een periode van 12 maanden voor 33.500 USD per 
dag.

Juni

Euronav

Op 7 juni 2021 verkocht Euronav de Suezmax Filikon (2002 
– 149.989 dwt) voor 16,3 miljoen USD. Er werd tijdens het 
tweede kwartaal een meerwaarde geboekt van ongeveer 9,3 
miljoen USD. Het schip werd opgeleverd aan haar nieuwe ei-
genaars op 4 juni. 

Verder kocht Euronav drie Suezmax-schepen voor een tota-
le kostprijs van 199,2 miljoen USD (66,4 miljoen USD elk). De 
schepen zullen opgeleverd worden in het derde kwartaal van 
2023 en het vierde kwartaal van 2024. Euronav heeft ook de  
optie gelift om een derde VLCC nieuwbouwschip te contracte-
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ren, die in het tweede kwartaal van 2023 zal opgeleverd worden.  
 
In de markt

• Papalemos (VLCC, 2018) werd verhuurd aan LMCS voor 
een periode van 3 jaar voor 36.000 USD per dag; 

• Navigare Terra Mater (VLCC, 2017) werd verhuurd aan Tra-
figura voor een periode van 3,5 jaar voor 36.000 USD per 
dag; 

• Evagoras (Suezmax, 2003) werd verhuurd aan LMCS voor 
een periode van 12 maanden voor 15.000 USD per dag; 

• Orient M (Suezmax, 2022) werd verhuurd aan Chevron 
voor een periode van 3 jaar voor 29.000 USD per dag; 

• Eagle Vancouver (VLCC, 2013) werd verhuurd aan Petronas 
voor een periode van 12 maanden voor 30.000 USD per 
dag; 

• Kanaris 21 (Suezmax, 2021) werd verhuurd aan Vitol voor 
een periode van 6 maanden voor 14.500 USD per dag; 

• Captain Lyristis (Suezmax, 2020) werd verhuurd aan Vitol 
voor een periode van 6 maanden voor 14.500 USD per dag. 

Het derde kwartaal

Tijdens het derde kwartaal van 2021 behaalde de Vennoot-
schap een nettoverlies van 105,9 miljoen USD hetzij 0,53 USD 
per aandeel (derde kwartaal 2020: een nettowinst van 46,2 mil-
joen USD hetzij 0,22 USD per aandeel). De proportionele EBIT-
DA (een niet door IFRS gedefinieerde maatstaf) over dezelfde 
periode bedroeg 9,1 miljoen USD (derde kwartaal 2020: 151,8 
miljoen USD). De gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrach-
tingstarieven of TCE (Time Charter Equivalent) behaald door 
de vloot van de Vennootschap uitgebaat binnen de TI Pool, 
bedroeg ongeveer 9.000 USD per dag (derde kwartaal 2020: 
42.000 USD per dag). Het gemiddelde TCE van de VLCC-vloot 
van Euronav onder langetermijnbevrachtingscontracten,  
inclusief winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 
50.250 USD per dag (derde kwartaal van 2020: 48.750 USD per 
dag).  De gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot 
rechtstreeks verhandeld door Euronav op de spotmarkt be-
droeg ongeveer 10.250 USD per dag (derde kwartaal 2020: 
23.500 USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Eu-
ronav onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, in-
clusief winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 29.500 
USD per dag (derde kwartaal 2020: 29.500 USD per dag). 

Juli

Op 6 juli 2021 kondigde Euronav een Joint Development Pro-
gram (JDP) aan 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 JDP is drie jaar. 

Op 6 juli 2021 bevestigde Euronav dat het nieuwe contracten 
heeft afgesloten voor de bouw van 3 Suezmax-schepen en dat 
het de optie heeft opgeheven om een derde VLCC te bouwen, 
zoals aangekondigd door de Vennootschap op 22 april 2021. 
De nieuwbouwschepen worden opgeleverd in een gespreide 
timing, waardoor alle betrokken partijen concrete vooruitgang 
kunnen boeken bij de ontwikkeling van ammoniak-uitgeruste 
tankers.

In de markt

• Vladimir Tikhonov (Suezmax, 2006) werd verhuurd aan 
Rosneft voor een periode van 6 maanden voor 21.500 USD 
per dag; 

• Zeus (Suezmax, 2021) werd verhuurd aan Unipec voor een 
periode van 12 maanden voor 21.000 USD per dag; 

• TRF Horten (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Unipec voor 
een periode van 12 maanden voor 24.500 USD per dag; 

Augustus

In de markt

• Kasagisan (VLCC, 2006) werd verhuurd aan IOC voor een 
periode van 12 maanden voor 22.000 USD per dag; 

• Sea Emerald (VLCC, 2019) werd verhuurd aan Sinochem 
International Oil Co voor een periode van 12 maanden 
voor 28.000 USD per dag; 

• Nordic Tellus (Suezmax, 2018) werd verhuurd aan Chevron 
voor een periode van 12 maanden voor 17.000 USD per 
dag. 

September

Euronav

Op 2 September, 2021 kondigde Euronav Luxembourg S.A., 
een volledige dochteronderneming van Euronav NV, de suc-
cesvolle plaatsing aan van een nieuwe niet-gewaarborgde 
obligatielening ter waarde van 200 miljoen USD. De obligaties 
zijn gegarandeerd door Euronav NV, lopen ten einde in sep-
tember 2026, en hebben een coupon van 6,25%. DNB Markets, 
Nordea, SEB en Arctic Securities AS traden op als gezamenlijke 
bookrunners voor de plaatsing van de obligaties.

Op 28 september, 2021, kondigde Euronav aan dat het de op-
roep tot actie om de scheepvaart koolstofvrij te maken (the 
Call to Action for Shipping Decarbonization) ondertekend 
heeft. Samen met meer dan 230 betrokken partijen uit het ma-
ritieme ecosysteem dringt de Vennootschap er bij regeringen 
en leiders in de wereldwijde scheepvaartindustrie op aan om 
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de internationale scheepvaart tegen 2050 koolstofvrij te ma-
ken. De oproep werd ontwikkeld door een multidisciplinaire 
werkgroep, bijeengeroepen door de Getting to Zero Coalition 
– een samenwerking tussen het Global Maritime Forum, het 
World Economic Forum, en Friends of Ocean Action.

In de markt

• Nave Photon (VLCC, 2008) werd verhuurd aan Trafigura 
voor een periode van 6 maanden voor 8.000 USD per dag; 

• Kokkari (VLCC, 2008) werd verhuurd aan Trafigura voor een 
periode van 7 maanden voor 10.500 USD per dag; 

• Kashimasan (VLCC, 2007) werd verhuurd aan Trafigura 
voor een periode van 6 maanden voor 10.000 USD per dag; 

• Serenea (Suezmax, 2009) werd verhuurd aan Trafigura 
voor een periode van 7 maanden voor 12.500 USD per dag. 

Het vierde kwartaal

Tijdens het vierde kwartaal van 2021 boekte de Vennootschap 
een nettoverlies van 72,2 miljoen USD, hetzij 0,36 USD per aan-
deel (vierde kwartaal 2020: een nettoverlies van 58,2 miljoen 
USD, hetzij 0,29 USD per aandeel). De proportionele EBITDA 
(een niet door IFRS gedefinieerde maatstaf) over dezelfde 
periode bedroeg 38,5 miljoen USD (vierde kwartaal 2020:50.3 
miljoen USD). De gemiddelde dagelijkse langetermijnbevrach-
tingstarieven of TCE (Time Charter Equivalent) behaald door 
de vloot van de Vennootschap uitgebaat binnen de TI Pool, 
bedroeg ongeveer 12.500 USD per dag (vierde kwartaal 2020: 
20.500 USD per dag). Het gemiddelde TCE van de VLCC-vloot 
van Euronav onder langetermijnbevrachtingscontracten, in-
clusief winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 46.900 
USD per dag (vierde kwartaal van 2020: 44.700 USD per dag). 
De gemiddelde dagelijkse TCE van de Suezmax-vloot recht-
streeks verhandeld door Euronav op de spotmarkt bedroeg 
ongeveer 11.300 USD per dag (vierde kwartaal 2020: 12.300 
USD per dag). De TCE van de Suezmax-vloot van Euronav 
onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, inclusief 
winstdeelname indien van toepassing, bedroeg 30.400 USD 
per dag (vierde kwartaal 2020: 29.300 USD per dag). 

Oktober 

Euronav

Op 7 oktober 2021 maakte Euronav bekend dat het als één van 
de eerste in de olietankerindustrie met succes een B30-bio-
brandstoftest heeft afgerond op een Suezmax, de Statia (2006 
– 150.205 dwt). De  test met het biobrandstofmengsel van 
energieleverancier BP was succesvol. Koolstofarme brandstof-
fen zullen een belangrijke rol spelen in het koolstofvrij maken 
van de scheepvaart. Euronav zet zich in om de overgang naar 
koolstofarmere alternatieve brandstoffen te versnellen door 

de operationele gereedheid en het emissiereductiepotentieel 
van biobrandstoffen te testen in een context van strategische 
samenwerkingen. 

De Suezmax Statia testte in september gedurende twee weken 
ongeveer 360 MT van het B30 biobrandstofmengsel tijdens 
een commerciële reis naar Angola. De brandstoftest was suc-
cesvol en er werden geen belangrijke operationele verschillen 
of storingen vastgesteld die tot een defect zouden kunnen 
leiden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor nadelige ge-
volgen voor de hoofdmotor en voor de hulpdieselmotoren. Er 
was een totale emissiereductie van 25,8% tijdens de reis dat 
de brandstof werd verbrand.

In de markt

• Mercury Hope (VLCC, 2011) werd verhuurd aan Trafigura 
voor 6 maanden voor 21.000 USD per dag; 

• Olympic Luck (VLCC, 2010) werd verhuurd aan Unipec voor 
6 maanden voor 23.000 USD per dag; 

• Olympic Luna (VLCC, 2017) werd verhuurd aan Statoil voor 
6 maanden voor 27.000 USD per dag; 

• Orient M (Suezmax, 2022) werd verhuurd aan Trafigura 
voor 36 maanden voor 27.500 USD per dag.

November 

Euronav

Op 18 november 2021 kondigde Euronav aan dat het met suc-
ces een B50-biobrandstoftest van 4 maanden op de Suezmax 
Marlin Sardinia (2019 – 156.607 dwt) heeft afgerond, na een 
succesvolle voltooiing van een B30-biobrandstof test op de 
Suezmax Statia (2006 – 150.205 dwt). De biobrandstof, gele-
verd door TFG Marine (het bunkerbedrijf van Trafigura), werd 
gedurende vier maanden getest op zijn levensduur en houd-
baarheid. Deze tweede proef bevestigt het potentieel van bio-
brandstof en de cruciale rol die het speelt bij het koolstofarm 
maken van de scheepvaart. 

In de markt

• Olympic Fighter (Suezmax, 2017) werd verhuurd aan UML 
voor 6 maanden voor 26.000 USD per dag;

• Olympic Friendship (Suezmax, 2017) werd verhuurd aan 
Chevron for 6 maanden voor 26.000 USD per dag;

• Nordic Cygnus (Suezmax, 2018) werd verhuurd aan Equi-
nor voor 12 maanden voor 20.000 USD per dag met een 
optie voor 12 extra maanden;

• Gem No.1 (VLCC, 2016) werd verhuurd aan Trafigura voor 3 
jaar voor 34.000 USD per dag;

• Ulysses (VLCC, 2016) werd verhuurd aan Trafigura voor 3 
jaar voor 29.000 USD per dag.
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• DHT Harrier (VLCC, 2016) werd verhuurd aan Trafigura voor 
36 maanden voor 34.000 USD per dag;

• New Victory (VLCC, 2017) werd verhuurd aan CPC voor 6 
maanden voor 33.500 USD per dag;

December 

Euronav

Op 9 december 2021 werd Euronav door het Carbon Disclosu-
re Project (CDP) beloond met een B score voor het onderne-
men van gecoördineerde actie in klimaatkwesties. Euronav 
heeft haar duurzaamheidsreferenties in 2021 voor de tweede 
keer ingediend, als onderdeel van de bedrijfsstrategie om 
transparantie op dit vlak te verhogen. De score van Euronav 
is hoger dan de gemiddelde C-score van de maritieme sector. 

Op 14 december 2021 hield Euronav een virtuele naamge-
vingsceremonie om de Cedar en Cypress te verwelkomen. 

In de markt

• Silverstone (VLCC, 2020) werd verhuurd aan Koch voor 3 
jaar voor 35.500 USD per dag;

• Babylon (VLCC, 2020) werd verhuurd aan Koch voor 3 jaar 
voor 35.500 USD per dag;

• Silverstone (VLCC, 2020) werd verhuurd aan Koch voor 3 
jaar voor 35.500 USD per dag;

• Tonegawa (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Trafigura voor 3 
jaar voor 32.000 USD per dag (verlenging);

• Universal Winner (VLCC, 2018) werd verhuurd aan Trafigu-
ra voor 3 jaar voor 34.000 USD per dag;

• Milos (Suezmax, 2016) werd verhuurd aan Vitol voor 6 
maanden voor 23.000 USD per dag.

Gebeurtenissen na balansdatum 
31 december 2021

In januari 2022 voegden twee Suezmax-nieuwbouwschepen, 
Cedar en Cypress, zich bij onze vloot. De Cedar werd geleverd 
op 7 januari en de Cypress op 20 januari. Beiden werden ge-
bouwd op Daehan Shipbuilding (DHSC) in Zuid-Korea.

Op 26 januari 2022, kondigde Euronav aan dat de Vennoot-
schap een meerwaarde van 18 miljoen USD zal boeken op de 
verkoop van activa bij de herlevering van 4 VLCC’s, die plaats-
vindt op de vervaldag van een vijfjarige sale & leaseback-over-
eenkomst. De vier VLCC’s zijn: Nautilus (2006; 307.284 dwt), 
Navarin (2007; 307.284 dwt), Neptun (2007; 307.284 dwt) en 
Nucleus (2007; 307.284 dwt). Aangezien het eerste schip op 
15 december 2021 teruggeleverd werd, werd 4,5 miljoen USD 
geboekt in het vierde kwartaal van 2021, terwijl de resterende 
13,5 miljoen USD in het eerste kwartaal van 2022 zal worden 
geboekt. 

Op 27 januari 2022 werd Euronav voor het vijfde opeenvolgen-
de jaar opgenomen in de jaarlijkse Bloomberg Gender-Equa-
lity Index (GEI). The GEI zorgt voor transparantie in gender-ge-
baseerde praktijken en beleidslijnen bij beursgenoteerde 
bedrijven, en vergroot zo de breedte van de beschikbare ge-
gevens over milieu, maatschappij en bestuur (ESG) voor inves-
teerders. 

Euronav is een van de 414 ondernemingen, met een gezamen-
lijke marktkapitalisatie van 1 biljoen USD, met hoofdzetels in 
45 landen en regio’s, verspreid over 11 sectoren, die dit jaar 
zijn opgenomen in de index. De score van de Vennootschap 
bedroeg 62,84%, wat hoger is dan de gemiddelde score van de 
transport- en logistieke sector van 47,61%.

Op 18 maart 2022 kondigde de Vennootschap aan dat de Fi-
nanciële Toezichthoudende Autoriteit van Noorwegen de 
basisprospectus met bijlagen heeft goedgekeurd, opgesteld 
door Euronav Luxembourg SA (“Euronav Luxembourg”) in ver-
band met de notering op de Oslo Stock Exchange van Euronav 
Luxembourg' 200 miljoen USD senior ongedekte obligaties, 
met vervaldatum september 2026. De 200 miljoen USD senior 
ongedekte obligaties, uitgegeven door Euronav Luxembourg 
en gegarandeerd door de Vennootschap, zijn genoteerd op de 
beurs van Oslo vanaf 22 maart 2022.

De recente ontwikkelingen in Oekraïne en de aanhoudende 
conflicten in het Midden-Oosten hebben bijgedragen tot een 
verdere economische instabiliteit op de wereldwijde finan-
ciële markten en internationale handel. Bij het schrijven van 
dit rapport was de uitkomst nog niet duidelijk en de Vennoot-
schap erkent dat eventuele escalaties tussen de landen van de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisaties en Rusland kunnen 
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leiden tot vergeldingsmaatregelen van Rusland die mogelijk 
gevolgen kunnen hebben voor de scheepvaartsector. 

In februari 2022 kondigden president Biden en enkele Euro-
pese leiders verschillende economische sancties aan tegen 
Rusland in verband met de voornoemde conflicten in de regio 
Oekraïne. Deze sancties kunnen een nadelige invloed heb-
ben op onze activiteiten, gezien de rol van Rusland als een 
belangrijke wereldwijde exporteur van ruwe olie en aardgas. 
Onze activiteiten kunnen ook negatief worden beïnvloed door 
handelstarieven, handelsembargo’s of andere economische 
sancties die handelsactiviteiten door de Verenigde Staten of 
andere landen tegen landen in het Midden-Oosten, Azië of el-
ders beperken als gevolg van terroristische aanslagen, vijan-
delijkheden of diplomatieke of politieke druk.

Op 8 maart 2022 vaardigde president Biden een uitvoerend 
bevel uit dat de invoer van bepaalde Russische energiepro-
ducten in de Verenigde Staten verbiedt, waaronder ruwe olie, 
aardolie, petroleumbrandstoffen, oliën, vloeibaar aardgas en 
steenkool. Bovendien verbiedt het uitvoerend bevel alle inves-
teringen in de Russische energiesector door onder meer Ame-
rikaanse personen.

De invasie en daaropvolgende oorlog tussen Rusland en Oe-
kraïne zal een invloed hebben op onze activiteiten op de vol-
gende gebieden: 

 - Vrachttarieven:  als gevolg van de zelfregulering door olie-
handelaren, raffinaderijen en verschepers van Russische pe-
troleumproducten, is de markt op korte termijn geëvolueerd 
naar een groter tonnage en andere vrachtspecificaties. De 
prognose op langere termijn is dat het aantal tonmijlen kan 
toenemen door de aanpassing van handelsstromen om de 
raffinaderijen en de markten te compenseren voor het gebrek 
aan Russische oliestromen. De Vennootschap heeft haar acti-
viteiten met Russische klanten opgeschort, wat een niet-signi-
ficant deel van de omzet van de Vennootschap vertegenwoor-
digt (minder dan 5%). 

- Bunkerbrandstofkosten: de prijs van scheepsbrandstoffen is 
als gevolg van het conflict gestegen en zal naar verwachting 
hoog blijven in de nabije toekomst. Dit komt doordat Rusland 
de bunkermarkten voorziet van 20% van de wereldwijde vraag 
naar brandstof in de HSFO-, VLSFO- en MGO-markten. Deze 
prijsstijgingen zullen een negatieve invloed hebben op de kos-
tenstructuur van de schepen, waardoor het duurder wordt om 
vracht te verschepen op langeafstandsreizen. De spreiding tus-
sen HSFO en VLSFO was vóór de invasie op een hoog niveau, 
maar begint zich te herstellen nu de HSFO van Russische oor-
sprong van de markt is gehaald en de leveringen in Europa en 
het Middellandse-Zeegebied worden aangescherpt. 

- Cyberrisico's zijn toegenomen en de Vennootschap heeft bij-
komende maatregelen genomen. 

- Bijkomende uitdagingen met betrekking tot de bemanning: 
het huidige conflict maakt het moeilijk om regelmatige wissels 
van de bemanning uit te voeren, aangezien reizen misschien 
niet mogelijk is en een bemanningslid niet naar zijn of haar 
huis gerepatrieerd kan worden. Dit kan gevolgen hebben op 
de activiteiten van de schepen, aangezien er nieuwe officieren 
en bemanningen bijkomen die misschien niet vertrouwd zijn 
met het schip. Dit kan leiden tot extra bemanningskosten van 
maximaal 500.000 USD per jaar. 

Naar de toekomst toe blijft het moeilijk om de toekomstige im-
pact van deze oorlogssituatie op economieën waarin wij actief 
zijn in te schatten, en bijgevolg moeilijk om de impact te kwan-
tificeren die deze factoren kunnen hebben op onze financiële 
resultaten.

Op 7 april 2022 kondigde de Vennootschap aan dat Euronav en 
Frontline een term s heet hebben ondertekend die unaniem 
is goedgekeurd door respectievelijk hun Raad van Toezicht 
en Raad van Bestuur, over een mogelijke aandeel-voor-aan-
deel-combinatie tussen de twee bedrijven, gebaseerd op een 
ruilverhouding van 1,45 FRO-aandelen voor elk EURN-aan-
deel, waardoor de aandeelhouders van Euronav en Frontline 
respectievelijk ongeveer 59% en 41% van de gecombineerde 
groep bezitten.

Een combinatie blijft onderworpen aan een akkoord omtrent 
de transactiestructuur, een bevestigend zorvuldigheidsonder-
zoek, overeenstemming over de voorwaarden van de moge-
lijke combinatieovereenkomst, de vereiste goedkeuringen van 
de raden van bestuur, aandeelhouders, klanten, kredietverle-
ners en/of regelgevende instanties, overleg met werknemers 
en andere gebruikelijke voorwaarden. 
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Brief van de CEO
Welkom bij ons duurzaamheidsverslag 2021.

Duurzaamheid vormt de kern van ons bedrijfs-DNA. Het is geen 
statisch maar een dynamisch begrip dat, zoals het afgelopen 
jaar maar al te goed is gebleken, voortdurend moet worden 
aangepast en toegepast op veranderende omstandigheden. 
Onze klanten, leveranciers en financiers eisen allemaal een 
sterk engagement voor de hoogste beschikbare duurzaam-
heidsnormen. Euronav is van plan deze normen waar mogelijk 
te halen of te verslaan.

Goed bestuur is de sleutel tot elke toepassing van een duur-
zaam bedrijfsmodel. We hebben altijd de hoogste ethische 
en sociale normen toegepast bij onze zakelijke transacties. 
Euronav is meer dan slogans. We streven ernaar om al onze 
medewerkers een creatieve, ondersteunende en stimulerende 
omgeving te bieden om in te werken. Euronav is een van de 
grootste beursgenoteerde scheepvaartplatformen ter wereld. 
Dit brengt zowel verantwoordelijkheid als kansen met zich 
mee om de energietransitie vooruit te helpen door te hande-
len als een ‘groene kampioen’ waar mogelijk. Het was dan ook 
erg fijn om als tweede van 52 rederijen te eindigen in de Web-
ber Research ESG-scorekaart van 2021 (https://www.euronav.
com/media/66430/webber-esg-scores-2021.pdf). Dit is het 
enige gezaghebbende onderzoek naar deugdelijk bestuur in 
de scheepvaart. Sinds de oprichting ervan in 2016, staat Eu-
ronav altijd in het bovenste kwartiel. Deze erkenning verheugt 
ons en weerspiegelt het harde werk van al onze medewerkers, 
wat resulteert in een continue opwaartse vooruitgang.

De crisis bij het wisselen van bemanning, die voortkwam uit 
snelle en strenge COVID-19-beperkingen, bereikte een hoog-
tepunt in 2020. Deze beperkingen zijn sindsdien versoepeld, 
maar veel van de problemen voor zeevarenden blijven be-
staan. De scheepvaartsector wordt vaak ondergewaardeerd in 
haar inspanningen om de vitale rol die zeevarenden spelen te 
promoten. De mentale gezondheid en het welzijn van de be-
manning is een primaire overweging geworden, samen met 
het faciliteren van tijdige bemanningswisselingen in het licht 
van de aanhoudende COVID-19-beperkingen.

Financiën zijn essentieel om onze duurzaamheidsdoelstellin-
gen te realiseren. Financieringsverstrekkers, of het nu com-
merciële banken, aandelen- of obligatiebeleggers zijn, kunnen 
en moeten duurzaamheidseisen stellen als onderdeel van hun 
"contract" met de bedrijven die zij financieren. We zijn tevre-
den dat we voor Euronav verdere vooruitgang op dit gebied 
kunnen melden.

Ten eerste bleef het financiële team het aandeel van onze kre-
dietfaciliteiten met duurzaamheidskenmerken verhogen tot 
meer dan 41% (31,5% in 2020). Ten tweede werd een nieuwe 
niet-gewaarborgde, aan duurzaamheid gekoppelde doorlo-
pende kredietfaciliteit van 80 miljoen EUR, inclusief financie-
ring van de Vlaamse overheid, veiliggesteld bij een syndicaat 
van kredietverstrekkers. Deze financiering is onderworpen aan 
strikte emissiedoelstellingen, maar stelt de Vennootschap ook 
in staat om een groot deel van onze kostenbasis in euro’s te 
matchen, in wat bijna een volledig in dollar uitgedrukte busi-
ness is. Dit voorbeeld illustreert hoe goed zakelijk inzicht ook 
goed kan zijn voor duurzaamheid. Tenslotte is onze aanhou-
dende aanwezigheid op de obligatiemarkten van essentieel 
belang voor de diversificatie van onze financieringsbronnen. 
In september 2021 hebben we 200 miljoen USD senior onge-
dekte obligaties opgehaald, met vervaldatum in september 
2026. Deze obligatielening werd overschreven en tegen een la-
gere rente dan de 200 miljoen USD obligatie die vervalt in mei 
2022. Het behouden van een dergelijke obligatie geeft onze 
toekomstige financiering de nodige flexibiliteit en diversiteit 
en biedt een vehikel waaraan we continu duurzaamheidsfac-
toren kunnen toevoegen. Op deze manier kunnen obligatie-
houders onze voortgang volgen en meten.

De Poseidon Principles bieden een wereldwijd kader voor 
verantwoorde scheepsfinanciering. Ze laat financiële instel-
lingen toe klimaatoverwegingen te integreren in hun krediet-
verleningsbeslissingen en op deze manier de decarbonisatie 
van de internationale scheepvaart te bevorderen. Euronav 
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was een belangrijke partner bij het opstellen van de Poseidon 
Principles en gelooft sterk in het initiatief. We zijn blij te zien 
dat er het afgelopen jaar verdere vooruitgang is geboekt on-
der het uitstekende rentmeesterschap van Michael Parker. De 
Poseidon Principles zijn sinds de oprichting sterk gegroeid, en 
dekken in minder dan 3 jaar tijd ongeveer 70% van alle bank-
leningen aan de scheepvaart. Het initiatief wil zijn emissiere-
ductiedoelstellingen nu in een dieper en sneller tempo reali-
seren dan de IMO. We verwelkomen de positieve impuls die de 
Poseidon Principles hebben gebracht voor de scheepvaart in 
haar strategie voor het koolstofvrij maken van de economie, en 
het voorbeeld dat het stelt voor andere industriële sectoren.

Desinvestering is een onderwerp waar we onze aandacht op 
richten als bedrijf dat zich bezighoudt met het wereldwijde vei-
lige transport van ruwe olie. De recente focus op de kosten en 
mogelijke ontwrichting van de energietransitie heeft de aan-
dacht gevestigd op de constructieve rol die fossiele brandstof-
fen kunnen spelen tijdens de transitie. Euronav is niet tegen 
desinvestering als een geldig instrument voor investeerders 
en financiële dienstverleners. We zijn er echter sterk van over-
tuigd dat het een bot instrument is dat maar met mate mag 
worden gebruikt. Het aanmoedigen van 'kampioenen' in elke 
sector om positieve maatschappelijke en milieudoelstellingen 
te behalen, is een kader dat op grotere schaal moet worden 
toegepast. Dit jaar kozen we ‘desinvestering’ als thema voor 
ons speciaal rapport. (zie pagina 194). Euronav wil zo'n “kam-
pioen” zijn in de tankersector en we zullen ons platform blijven 
gebruiken, zoals we dat sinds 2013 doen, om dergelijke papers 
te schrijven die debat en discussie stimuleren.

In 2021 woonde ik twee grote evenementen bij die spelers in 
de maritieme industrie samenbrachten. Op de Global Mari-
time Forum Summit 2021 die plaatsvond in oktober, hebben 
beleidsmakers, opinieleiders en experts uit het hele maritie-
me spectrum en daarbuiten bijzondere aandacht besteed aan 
drie kwesties onder het thema 'Reaching the Tipping Point': 
'Decarbonisatie van de scheepvaart', 'Zorgen voor welzijn en 
diversiteit van het personeel' en 'License to operate'. In no-
vember organiseerde de International Chamber of Shipping 
(ICS) de CEO/Board-conferentie 'Shaping the Future of Ship-
ping' in Glasgow, gelijklopend met COP26, de 2021 VN-kli-
maatconferentie. Dit momentum creëerde één trefpunt voor 
de hele scheepvaartgemeenschap waar het zijn thought lea-
dership over het koolstofarm maken van de industrie aan de 
COP26-afgevaardigden liet zien. Ik was er trots op deze we-
reldwijde bijeenkomsten bij te wonen en zowel Euronav als 
de tankvaart op zulke belangrijke fora te vertegenwoordigen. 

De scheepvaart moet uit de schaduw komen en proactiever 
en krachtiger voor de dag komen in het duurzaamheidsdebat.

Door deel uit te maken van de discussie kunnen we positieve 
verandering genereren en ons deel van de afspraak waarma-
ken. De scheepvaart moet ervoor zorgen dat het zijn referen-
ties waarmaakt zodat we deel blijven uitmaken van het debat.

Euronav bleef gedurende 2021 verder bouwen aan haar duur-
zaamheidsplatform. We behaalden opnieuw een ‘B’-score  
van het Carbon Disclosure Project (CDP), wat onze inzet en 
actie tot dusver op het gebied van klimaatverandering weer-
spiegelt. Andere initiatieven zoals ons behouden opname in 
de Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) en verdere opera-
tionele vooruitgang met biobrandstoftesten illustreren de uit-
breiding van ons platform. Ons toegewijd Duurzaamheidsco-
mité bestaat sinds 2019 en is ongebruikelijk, aangezien deze 
is samengesteld uit zowel leden van de Directieraad als van 
de Raad van Toezicht. In mei 2021 stelden we Konstantinos 
Papoutsis aan als onze nieuwe Sustainability Manager. Dit 
vergrootte onze capaciteit in de loop van het jaar, waardoor 
Euronav een kader heeft kunnen opstellen voor specifieke 
emissiedoelstellingen. We kijken ernaar uit om deze in de toe-
komst in meer detail te schetsen. 

De energietransitie blijft een van de meest dringende en be-
langrijkste uitdagingen voor de sector van de ruwe olietank-
vaart. Euronav's focus op het leiden van een duurzaam en 
verantwoord platform zal, volgens ons, tastbare voordelen 
opleveren voor al onze stakeholders en de samenleving in het 
algemeen. Scheepvaart is in veel opzichten een van de sterk-
ste platforms om koolstofarm te worden, en is al 87 keer effi-
ciënter dan de luchtvaart op het gebied van emissies. Euronav 
kijkt ernaar uit om die uitdaging waar te maken.

Euronav heeft haar duurzaamheidsreis nog lang niet voltooid. 
Dit is zowel een uitdaging als een kans. Indien we duurzaam-
heid centraal houden, samen met onze gedisciplineerde aan-
pak, zal dit echter op middellange termijn resultaat opleveren. 
Als CEO van dit bedrijf ben ik trots op de tot dusver geboekte 
vooruitgang, maar nog meer gestimuleerd door de mogelijk-
heid die we hebben om beter te presteren.

Hugo
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Duurzaamheid bij 
Euronav
Onze duurzaamheidsaanpak

Duurzaamheid zit al verankerd in het DNA van het bedrijf lang 
voordat financiers van bedrijven en regelgevers zich hiermee 
gingen bezighouden. Duurzaamheid is één van de kernwaar-
den van Euronav die ingebed zijn in onze zakelijke routines, 
zowel op zee als aan land. Duurzaamheid bij Euronav gaat 
verder dan emissies, klimaatverandering en milieuvervuiling. 
Het gaat ook over het bieden van een zorgzame, respectvolle 
en ondersteunende omgeving aan onze werknemers, het ge-
ven van prioriteit aan veiligheid op alle niveaus ons bedrijf, en 
het verzekeren van de verantwoordelijkheid voor deze doel-
stellingen. Het is cruciaal om te begrijpen dat het koolstofvrij 
maken van de scheepvaart een inclusief proces is dat enkel 
kan bereikt worden als we het welzijn van onze medewerkers 
garanderen, verschillende culturen omarmen en optimale 
bedrijfsomstandigheden waarborgen. Bijgevolg worden onze 
huidige uitdagingen niet bereikt wanneer deze afzonderlijk 
worden behandeld.

Ons concept van duurzaamheid is gebaseerd op drie pijlers: 
Milieu, Maatschappij en Bestuur. Wij kaderen onze beslissin-
gen in termen van ecologische, sociale en menselijke impact 
op korte, middellange en lange termijn. We hechten evenveel 
belang aan elk van deze drie pijlers en hebben een bestuurs-
raamwerk opgezet dat betrokkenheid en naleving onder-
steunt, zowel intern als met onze leveranciers, klanten, ver-
enigingen, partners en overheidsinstanties. Dit bedrijfskader 
is opgezet om doeltreffende milieu- en klimaatveranderings-
strategieën te bevorderen die worden ondersteund door een 
beleid inzake maatschappelijke betrokkenheid en zijn geba-
seerd op onze zakelijke gedragscode en bedrijfsprincipes. 
Het moet echter duidelijk zijn dat een duurzaamheidskader 
enkel doeltreffend is als het steunt op een solide en gezonde 
financiële basis die de uitvoering van elk van de voornoemde 
pijlers rechtstreeks kan ondersteunen. Als zodanig is econo-
mische duurzaamheid een voorwaarde voor een succesvolle 
duurzaamheidsstrategie in het algemeen. Voortbouwen op 

ons verleden voor onze toekomst: we waren een belangrijke 
partner bij het opstellen van de Poseidon Principles en zijn een 
trotse ondertekenaar van deze principes waarbij we ons ertoe 
verbinden actief onze koolstofemissies te verminderen als on-
derdeel van de IMO-richtlijnen, met het doel deze te overtref-
fen. Als lid van de Getting to Zero Coalition tussen het Global 
Maritime Forum en World Economic Forum, tonen we onze 
toewijding aan een sectorbrede samenwerking. Ons Joint De-
velopment Program (JDP) met Hyundai Heavy Industries (HHI) 
en classificatiebureaus Lloyd’s Register en DNV, toont aan dat 
we ons focussen op het ontsluiten van het potentieel van ge-
richte partnerschappen, iets wat onze kennis van de sector 
waarin wij actief zijn verder zal uitbreiden. Tot slot bewijst onze 
bovengemiddelde 'B’-score van het Carbon Disclosure Project 
(CDP) dat we verantwoording, transparantie en vooruitziend-
heid bevorderen met betrekking tot klimaatgerelateerde risi-
co’s en kansen. 

Onze bedrijfswaarden definiëren onze activiteiten inzake 
duurzaamheid. De lange energietransitie vereist samenwer-
king, wil de scheepvaart dit versnellen en inspireren door het 
goede voorbeeld te geven. We moeten capaciteiten uitbou-
wen die toekomstige onzekerheden kunnen opvangen en de 
transformatie mogelijk maken naar een een flexibele organisa-
tie die risico’s materialiseert in opportuniteiten. De middelen 
zijn niet onbeperkt, maar de kansen kunnen dat wel zijn, en 
Euronav omarmt zelfredzaamheid terwijl we waarde creëren 
voor onze aandeelhouders en stakeholders. Integer en trans-
parant is hoe we onze weg vooruit zien, aangezien we ons 
bewust moeten zijn van de impact die we achterlaten, op het 
milieu en op gemeenschappen. Tot slot moet uitmuntendheid 
ons navigeren naar onontgonnen wateren waar informatie en 
data de kampioenen zullen bepalen in de nieuwe wereld van 
digitalisatie. 
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Rapportagekaders

De openbaarmakingen in dit verslag bieden beleggers en andere belanghebbenden materiële duurzaamheids- of ESG-informatie. 
Dit rapport is zorgvuldig opgesteld in overeenstemming met de principes van het Global Reporting Initiative (GRI) en het Marine 
Transportation Framework opgesteld door de Sustainability Accounting Standards Board (SASB). De duurzaamheidsstrategie van 
Euronav is ook afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Meer informatie vindt u op pagina 
xxx. Een volledige GRI-inhoudsindex vindt u op pagina xxxx. Euronav maakt ook informatie bekend over duurzame en verantwoorde 
investeringen volgens het Carbon Disclosure Project (CDP), en werd begeleid door EcoAct Climate Consultancy. 

Het rapport en de gegevens hebben betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021.

Klimaatrisico en klimaatvoetafdruk

Maatstaf Eenheid Data 2021 Data 2020 Referentiestandaard

Scope 1 BKG-emissies Metrische Ton CO2- 
equivalent

2.411.352,00 3.082.765,00  TR-MT-110a.1

Scope 2 BKG-emissies Metrische Ton 
CO2-equivalent (locatie- 
en marktgebaseerde 
benadering)

199 232 GRI 305-2

Broeikasgasemissie intensiteit Ratio 3,55 3,34 GRI 305-4

Beheer van broeikasgasemissies Zie pagina p 66-94 p 110 -115 TR-MT-110a.2

Scope 3 - BKG-emissies Metrische Ton CO2-equiv-
alent

804.693 638.578 TR-MT-110a.2

Energiemix  
(1) Totaal verbruikte energie, 
(2) percentage zware stookolie, 
(3) percentage hernieuwbare ene

Gigajoules,  
percentage (%)

1) 30.298.088
2) 57%
3) 0%

1) 41,067,762
2) 87 %
3) 0%

TR-MT-110a.3

Annual Efficiency Ratio (AER) gCO2/TNL 2,26 2,42 Non-SASB: optioneel

Scheepsrecyclage

Verantwoorde scheepsrecycling 0 0
Verdrag van Hongkong
Verordening (EU) nr. 1257/2013 
inzake scheepsrecycling

Ecologische impact

Percentage van de vloot dat ballastwater  
(1) -vervanging en 
(2) -behandeling implementeert

Percentage 1) Vervanging:
36%
2) Behandeling:
64%

1) Vervanging:
53,6%
2) Behandeling:
46,4%

TR-MT-160a.2

Aantal en totaal volume van verliezen en 
lozingen in het milieu

Aantal, kubieke 
meter (m³) of ton

0 0 TR-MT-160a.3

Luchtkwaliteit

Luchtemissies van de volgende 
verontreinigende stoffen:  
(1) NOx (met uitzondering van  
N2O), (2) SOx, en (3) deeltjes (PM

Ton (t) 1) 69.666,5
2) 6.863

1) 83.899.3
2) 85.3

TR-MT-120a.1

Kerncijfers
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Accidenten, Veiligheid en Arbeidsrechten

Maatstaf Eenheid Data 2021 Data 2020 Referentiestandaard

Aantal incidenten 
met verzuim (LTIR) 

Aantal 0,44 0,6 TR-MT-320a.1

Diversiteit Percentage Aan land: 58 % man-
nen, 42 % vrouwen  
Op zee: 97,4 % mannen, 
2,6 % vrouwen  
Raad van toezicht 60 % 
vrouw

Aan land: 55 % man-
nen, 45 % vrouwen  
Op zee: 97,6 % mannen, 
2,4 % vrouwen  
Raad van toezicht 50 % 
vrouw

GRI 405-1

Arbeidsrechten Zie pagina p 98 p 105 GRI 102-41

Activiteitsmaatstaf Eenheid 2021 2020 Referentiestandaard

Aantal werknemers aan boord 
van schepen Aantal 3.194 2.780 TR-MT-000.A

Totale afstand afgelegd door 
schepen Zeemijlen 4.560.945 4.780.775 TR-MT-000.B

Operationele dagen Dagen 25.952 25.780 TR-MT-000.C

Draagvermogen Duizend ton 18.776.610 17.806.234 TR-MT-000.D

Aantal schepen in de totale 
scheepsvloot Aantal 72 77 TR-MT-000.E

Aantal havenaanlopen van schepen Aantal 1.943 1.881 TR-MT-000.F

Bedrijfsethiek

Havenstaatcontrole: Aantal 
(1) tekortkomingen en 
(2) aanhoudingen ontvangen 
van regionale organisaties 
voor havenstaatcontrole (PSC)

Aantal 1) Tekortkomingen: 15 
2) Aanhoudingen: 0

1) Tekortkomingen: 18 
2) Aanhoudingen: 0

TR-MT-540a.3

Corruptierisico’s: 
Aantal aanlopen in havens 
of netto-inkomsten in landen 
die de 20 laatste posities bekleden 
in de Corruption Perception Index 
van Transparency International 

Aantal of waarde 
(rapporterings- 
valuta)

12 24 TR-MT-510a.1

Ecologische, sociale en governancefactoren (ESG)

Beleid en doelstellingen Zie pagina p 118-121 p 103 - 113 GRI-conforme 
informatie- 
verstrekking over  
de management- 
benadering

Jaarverslag 2021
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Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 

In 2015  lanceerden de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) 
om tegen 2030 armoede te beëindigen, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden en de klimaatverandering aan te 
pakken. Euronav sluit zich aan bij de doelstelling van een 'gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mensen en de 
planeet, nu en in de toekomst'. Daarom is de Vennootschap trots op onze betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen van de VN en geloven we dat we invloed kunnen uitoefenen op de verwezenlijking van tien van de VN-doel-
stellingen, zoals we hieronder illustreren.

 

56

Euronav



• Zorgen voor een goede gezondheid en welzijn van onze zeevarenden tijdens de twee jaar 
durende mobiliteitsbeperkingen als gevolg van de pandemie door professionele psychologi-
sche ondersteuning beschikbaar te stellen en e-betalingen aan te bieden.

• Zorgen voor een goede en gezonde werkomgeving aan boord met hoogwaardige catering-
diensten en gerichte acties gericht op welzijn.

• Een veerkrachtig werkkader uitgerold met betrekking tot de balans tussen werk en privé van 
de werknemers aan wal en in lijn met de overheidsmandaten.  

• De afgelopen jaren heeft Euronav onder de koepel 'Euronav on the move' meerdere projec-
ten op touw gezet om het personeel in al onze vestigingen aan te moedigen om beweging in 
hun dagelijks werkleven op te nemen. 

ESG-alignering
Menselijk kapitaal  
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Opname in de Bloomberg Gender-Equality Index voor het vierde opeenvolgende jaar.

• Eerlijke en gelijke behandeling van vrouwelijke en mannelijke medewerkers aan land en op 
zee op gebied van verloning, senior functies en functies met hoge verantwoordelijkheden.

• In 2021 heeft de Vennootschap 60% vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raad van Toe-
zicht, 48% vertegenwoordiging in het personeelsbestand aan land en een groeiende verte-
genwoordiging op zee. Euronav heeft een selectie van 66 vrouwelijke officieren en kadetten 
en we verwachten dat zij binnenkort zullen promoveren tot Senior Officers.

ESG-alignering
Menselijk kapitaal  
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Investeringen in proefprojecten om het gebruik van plastiek voor eenmalig gebruik aan 
boord te bannen. Een project dat gericht is op de invoering van waterfiltersystemen wordt 
gekoppeld aan een ander project waarbij watervaten aan boord worden gebruikt. Beide zijn 
bedoeld om proper, drinkbaar water aan boord te garanderen en tegelijk onze verantwoorde-
lijkheid te tonen voor het behoud van de watervoorraden in de wereld. 

ESG-alignering
Verantwoordelijkheid voor het milieu  
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Euronav is lid van de Getting to Zero Coalition die zich ertoe verbindt om op diepzee te-
gen 2030 commercieel levensvatbare zero-emissieschepen, aangedreven door emissievrije 
brandstoffen, in gebruik te nemen.

• Euronav werkt ook samen met de scheepswerf Huyndai Heavy Industries , en classificatiebu-
reaus DNV en Lloyd’s Register om de vaart van schepen die op ammoniak varen te versnellen. 

ESG-alignering: 
Verantwoordelijkheid voor het milieu
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• Hoge retentiepercentages van 87,7% voor het personeel op het vaste land en 95,94% 
voor zeevarenden, wat onze positie als stabiele en premium werkgever op de markt van 
grote olietankers weerspiegelt.

• Euronav heeft ongeveer 3.200 zeevarenden in dienst, van wie het loon gemiddeld vijf 
keer hoger ligt dan het BBP per hoofd van de bevolking van hun respectievelijk land. 

• Voor de schepen die onder Franse, Belgische en Griekse vlag varen, baseren we ons op 
de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) ondertekend tussen de reders en de vakbon-
den van de zeevarenden in overeenkomst met de wetgeving van elk land, en de voor-
waarden van de International Transport Federation (ITF) voor zeevarenden van niet-na-
tionale, Europese of Tankers International Pool-leden.  

• Euronav draagt bij tot de veilige verscheping van ruwe olie, een energiebron waarvan de 
derivaten essentieel zijn voor de dagelijkse sociale en economische activiteiten totdat er 
vervangingen zijn gevonden of de koolstofemissies kunnen worden opgevangen.

ESG-alignering: 
Menselijk kapitaal 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Lage gemiddelde leeftijd van de vloot voor een lager en beter energieverbruik.

• Schepen worden hergebruikt/herbestemd wanneer ze een bepaalde leeftijd bereiken 
en zorgen voor een – zo circulair mogelijke – behandeling van hun capaciteit

• Aan boord worden innovaties op het gebied van energie-efficiëntie toegepast om lagere 
emissies en optimale reisprestaties te bekomen. 

ESG-alignering 
Bestuur Milieubeheerder

• Investeringen in proefprojecten om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik aan 
boord te bannen. 

• Afval aan boord van de schepen verminderen en initiatieven met partners rigoreus toe-
passen.

• Samenwerken met leveranciers om duurzame verpakkingen te garanderen, plastic voor 
eenmalig gebruik aan boord te verbieden of over te stappen op milieuvriendelijke/bio-
logisch afbreekbare verpakkingen.

ESG-alignering 
Verantwoordelijkheid voor het milieu

• Reductie van de zwavelemissies met nog eens 20% tussen 2021 en 2020.

• Vermindering van Scope 1, 2 en 3 BKG-emissies met 14% ten opzichte van 2020.

• Openbaarmaking van klimaatgerelateerde informatie in het kader van het Carbon Dis-
closure Project, waarbij we een B-score behaalden met onze inzending voor 2021, wat 
wijst op prestaties die verder gaan dan de gemiddelde industrienormen. 

• Euronav heeft ingestemd met jaarlijkse emissiereducties  als onderdeel van ons engage-
ment ten aanzien van de Poseidon Principles en zoals overeengekomen met kredietver-
strekkers als onderdeel van duurzaamheidsgerelateerde leningen ( 713 miljoen USD in 
2020, 90 miljoen USD en 73 miljoen USD in 2021).

• Er is een volwaardige decarbonisatiestrategie voor diverse brandstoftrajecten, inclusief 
een energie-efficiëntieplanning voor onze vloot met een ‘net-zero’-ambitie voor 2040, of 
later, en zeker in of voor 2050.
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ESG-alignering:
Milieubeheerder

• The ocean is our environment' is vertaald in het streven naar nul olieverliezen via ons 
lidmaatschap bij de International Tanker Owner's Pollution Federation (ITOPF). Deze 
non-profitorganisatie bevordert en ondersteunt een doeltreffende reactie op olielekk-
ages op zee. 

• Beperkt gebruik van scrubbers in binnenwateren en beschermde gebieden om lozing 
van zuur water te voorkomen.

• Toenemend  ballastwaterbeheer met een toenemend aantal schepen die behande-
lingssystemen invoeren. 

• Sterke voorstander van de Great Whale Conservancy (GWC), die een veilige passages 
voor walvissen in de oceaan garandeert door schepen die operationele maatregelen 
hanteren die de missie van GWC ondersteunen.

ESG-alignering:
Bestuur Milieubeheerder

• Door het wereldwijde karakter van de scheepvaart, is een brede en nauwe samen-
werking tussen alle deelnemers vereist om de duurzaamheidsstrategie aan te sturen. 
Euronav is betrokken bij een waaier aan initiatieven om het oceaanmilieu te bescher-
men, te promoten en te verbeteren voor vandaag en morgen, zoals de Getting to Zero 
Coalition, Sea Cargo Charter, HELMEPA, en meer. De activiteiten van deze initiatieven 

Materialiteit

Materialiteitsbeoordeling - 
procesontwikkeling 

Eén van de belangrijkste strategische overwegingen van de 
duurzaamheidsstrategie van Euronav is het beoordelen en 
definiëren van de onderwerpen die de meest significante im-
pact van onze organisatie op de economie, het milieu en de 
gemeenschap vertegenwoordigen. Elk jaar geeft onze organi-
satie binnen onze duurzaamheidsstrategie prioriteit aan deze 

onderwerpen, de zogenaamde materiële items. Deze oefening 
wordt ook gedefinieerd als een ‘materialiteitsbeoordeling’ ter 
ondersteuning van onze duurzaamheidsrapporteringen. Een 
belangrijk onderdeel van deze materialiteitsanalyse is ook om 
inzicht te krijgen in de zorgen van onze belanghebbenden, zo-
wel intern als extern, zoals bevrachters, leveranciers, classifica-
tiebureaus en financiële instellingen. Dit is cruciaal, aangezien 
het bepaalt hoe ons bedrijf belangrijke perspectieven vastlegt 
die aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 

worden verder in het rapport beschreven. Externe betrokkenheid maakt het mogelijk 
om de impact van onze gemeenschap op maritiem gerelateerde netwerken die acties 
ondernemen om de oceaan omgeving te verbeteren, te vergroten. Hoe meer middelen 
binnen deze netwerken worden toegewezen, hoe krachtiger hun impact zal zijn. 

ESG-alignering:  
Deugdelijk Bestuur
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van de Verenigde Naties en hoe we onze bedrijfsstrategie inza-
ke duurzaamheid bepalen.

Elke cyclus van de materialiteitsbeoordeling is één jaar gel-
dig, waarna een nieuwe beoordeling van de materiële punten 
wordt uitgevoerd. Dit verzekert ons dat ons overzicht in lijn is 
met de huidige trends en belangrijke onderwerpen die de eco-
nomische, ecologische en sociale impact van het bedrijf weer-
spiegelen, of die de beslissingen van onze belanghebbenden 
beïnvloeden. In het duurzaamheidsverslag van Euronav van 
2020 hebben we de basis gelegd voor een grondige en op 
meerdere belanghebbenden gerichte materialiteitsbeoorde-
ling. In het verslag van dit jaar hebben we de basis van vorig 
jaar verder uitgewerkt, met inclusief een meer digitaal en di-
vers beoordelingsraamwerk dat de risico’s en kansen voor de 
scheepvaart nog transparanter weergeeft. 

Onze aanpak: We werkten samen met de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) en maakten gebruik van hun hoogwaardig be-
sluitvormingsproces genaamd Multi-Actor Multi-Criteria Ana-
lysis® tool, gebouwd door het MOBI - Research Centre van de 
VUB. Daarnaast hebben we ons stakeholdernetwerk (zowel ex-
tern als intern) dat bij de materialiteitsbeoordeling betrokken 
was, uitgebreid en opgefrist. 

a) We werkten samen met een diverse groep van belangheb-
benden volgens een inclusief proces, ongeacht geslacht, leef-
tijd, nationaliteit en religie, om de recentste ESG-trends vast te 
leggen en alle stemmen te laten meetellen.

b) We introduceerden vier nieuwe criteria in onze analyse om 
beter te illustreren vanuit welke invalshoek materiële items 
zijn beoordeeld (financiële, ecologische, sociale en operatio-
nele criteria). Deze invalshoeken worden ook belicht in de con-
text van het GRI rapportagekader voor materialiteit. 

Samenvatting van het gevolgde proces

IDENTIFICATIE: Relevante materiële duurzaamheidselemen-
ten die in eerdere materialiteitsbeoordelingen aan de orde 
kwamen , werden opnieuw bekeken om de lijst van ESG-gere-
lateerde onderwerpen te vervolledigen.

1. Validatie van de reeks SDG’s van de Verenigde Naties waar-
mee Euronav in overeenstemming is; 

2. Waarborgen dat de onderstaande reeks van materiële 
items overeenkomst met ons bijbehorend SDG-kader: 

• Innovatie
• Gezondheid en veiligheid (inclusief geestelijke 

gezondheid)

• Emissies
• Regulering
• Toegang tot duurzame financiering
• Afval en recyclage
• Ethiek en corruptiebestrijding
• Risico op desinvestering
• Arbeidsvoorwaarden
• Groene energie
• Risico en openbaarmaking klimaatverandering
• Cyberbeveiliging
• Diversiteit en inclusie
• Taxonomie
• Lobbyen
• Mariene vervuiling en biodiversiteit
• Werkomstandigheden van zeevarenden

3.  Vaststellen van de objectieven van de beoordeling en de 
reikwijdte en criteria van de rapportage;

4.  Bepalen van de betrokken groepen belanghebbenden die 
aan de beoordeling deelnemen;

5.  Selecteren van het juiste instrument dat past bij de vereis-
ten van de oefening en de ontwikkeling van het raamwerk;

PRIORITEREN: Er werden twee online vragenlijsten verspreid 
onder interne en externe belanghebbenden van Euronav we-
reldwijd. De respondenten werd gevraagd om het belang te 
beoordelen van de verschillende criteria en alternatieve ma-
teriële items.
 
6.  In gesprek gaan met verschillende groepen belangheb-

benden en informatie verzamelen via het online-instru-
ment;

VALIDEREN: Op basis van de onderzoeksresultaten werden 
alle items in een materialiteitsmatrix geplaatst, die door het 
duurzaamheidsteam van Euronav werd geverifieerd om het re-
latieve en absolute belang van elk item voor de Vennootschap 
te valideren. 

7.  Analyse van de feedback en conclusies.

Na het creëren van de online tool en de aanpassing ervan aan 
de eisen van de materialiteitsbeoordeling, namen we contact 
op met de geselecteerde interne en externe partners. De res-
pondenten beoordeelden het belang van de vier criteria (fi-
nancieel, ecologisch, sociaal, operationeel) en beoordeelden 
vervolgens de verschillende materiële items aan de hand van 
elk afzonderlijk criterium. Wij ontvingen vragenlijsten van een 
aantal geassocieerde interne en externe belanghebbenden. 
Het gevisualiseerde resultaat van de materialiteitsbeoordeling 
is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: Impactgebieden duurzaamheid
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Zoals de materialiteitsbeoordeling in figuur 1 laat zien, zijn 
zowel de partners van als de externe belanghebbenden het in 
principe eens over het belang van de vier verschillende criteria: 
financiële prestaties, impact op het milieu, operationele impli-
caties en maatschappelijke aanvaarding. Het resultaat van de 
analyse van onze partners geeft aan dat de financiële presta-
ties en impact op het milieu even belangrijk zijn voor de ma-
terialiteitsanalyse. Daarentegen, toonde de analyse van onze 

Figuur 2: Materialiteitsmatrix

partners aan dat financiële prestaties iets belangrijker zijn dan 
de impact op het milieu als gewogen criteria. In beide analyses 
komen de operationele implicaties op de derde plaats en de 
maatschappelijke aanvaarding op de vierde plaats. De twee 
boodschappen die kunnen worden afgeleid zijn: 

a) Duurzaamheid inzake milieu, wordt vaak als een belangrijk 
element naar voren geschoven en gelijk behandeld als de, al-
tijd cruciale, financiële prestaties. Dit toont aan dat zowel Eu-
ronav als externe belanghebbenden de nadruk leggen op deze 
impactgebieden. 

b) De kloof tussen het eerste (financiële) en laatste (maat-
schappelijke) criterium is relatief klein. Dit kan geïnterpreteerd 
worden als de afname van de allesoverheersende dominan-
tie van financiële prestaties over enig ander perspectief. De 
nieuwe realiteit illustreert dat ook andere aspecten, zoals de 
maatschappelijke aanvaarding van de bedrijfsactiviteiten of 
de operationele implicaties, ook een groot belang krijgen bin-
nen de industrie.

Enkele aandachtspunten met betrekking tot de materialiteits-
beoordeling: 

• Fundamenteel is Euronav het eens met de externe belang-
hebbenden van de Vennootschap over de belangrijkste 
materiële items voor 2022;

• Onderwerpen met een hoge materialiteit zijn onder meer 
innovatie, regelgeving, ethiek en anticorruptie voor zowel 
intern als externe belanghebbenden; 
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• Even belangrijk voor Euronav en haar externe belangheb-
benden zijn: gezondheid en veiligheid, emissies, arbeids-
voorwaarden, groene energie, risico’s en openbaarmaking 
van klimaatverandering, en werkomstandigheden voor 
zeevarenden;

• Toegang tot duurzame financiering is niet opgenomen in 
de belangrijkste materiële onderwerpen voor 2022, wat 
aantoont dat er nog voldoende liquiditeit beschikbaar is. 
In de toekomst zal de toegang tot duurzame financiering 
wellicht crucialer worden, vooral als de duurzaamheids-
criteria strenger worden en als een groter deel van de be-
schikbare financiering berust op duurzaamheidscriteria; 

• Euronav handelt reeds op de wederzijdse geïdentificeer-
de onderwerpen met een hoge materialiteit: innovatie 
(FAST-project); regelgeving (opvolging van IMO en EU re-
gelgeving via ons platform en de Koninklijke Belgische Re-
derijvereniging) en ethiek en het bestrijden van corruptie 
wat pijlers van ons bestuursmodel zijn;

• Bovendien onderneemt Euronav al concrete acties om-
trent de prioritaire onderwerpen: emissies (energie-ef-
ficiëntiemaatregelen getroffen), toegang tot duurzame 
financiering (meer dan 800 miljoen USD aan duurzaam-
heidsgerelateerde leningen), werkgelegenheid en werk-
omstandigheden van de zeevarenden (aangetoonde zorg 
en respect door onze leidende houding gedurende de CO-
VID-19 crisis), en groene energie (een Joint Development 
Program opgezet samen met Hyundai Heavy Industries 
(HHI) en classificatiebureaus Lloyd’s Register and DNV, om 
de ontwikkeling van VLCCs en Suezmaxen die aangepast 
kunnen worden naar dual fuel Ammonia (NH3) te helpen 
versnellen. 

Innovatie

Gezondheid en veiligheid 
(mentale gezondheid inclusief)

Emissies

Wetgeving

Toegang tot duurzame financiering

Afval en recyclage

Ethiek & anti-corruptie

Desinvesteringsrisico

Arbeidsvoorwaarden

Groene energie

Risico en transparantie met 
betrekking tot klimaatverandering

Cyberbeveiliging

Diversiteit en inclusie

Taxonomie

Lobbying

Mariene vervuiling  
en biodiversiteit

Werkomstandigheden  
zeevarenden

Figuur 3:  
Afstemming van de materialiteit met de SDG's van de VN

62

Euronav



Duurzaamheidsrapportage  
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(CSRD) 
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geïntegreerde 
duurzaamheidscomponent

Euronav heeft zich proactief gepositioneerd voor de toekomst 
met ons financieringsprofiel. In de loop van 2020 is Euronav 
gestart met het omzetten van bestaande faciliteiten in doorlo-
pende kredietfaciliteiten met specifieke emissiereductiedoel-
stellingen. Deze leningen bevatten voorwaarden met duide-
lijke doelstellingen om onze broeikasgasemissies tijdens de 
volledige looptijd ervan te verminderen. Deze doelstellingen 
zijn onmiddellijk van kracht  waarbij de naleving over de eerste 
12 maanden beloond wordt met een verlaagde rentecoupon 
van vijf basispunten. Dit wordt gemeten en geverifieerd door 
onafhankelijke partijen. De Vennootschap verwelkomt deze 
‘op middelen getoetste’ benadering van onze financierings-
structuur en verwacht dat de toekomstige financiering van de 
Vennootschap op dezelfde wijze aan dergelijke kaders zal wor-
den onderworpen. 

Aangezien duurzaamheid één van onze kernwaarden is, be-
nadert Euronav elke financieringsopportuniteit vanuit een 
duurzaamheidsperspectief, samen met een consortium van 
partnerbanken die dezelfde waarden delen. Euronav heeft in 
de loop van 2021 nog meer duurzaamheidsgerelateerde lenin-
gen afgesloten. 

In het tweede kwartaal van 2021, kondigde Euronav aan dat 
het een nieuwe ongedekte duurzaamheidsgelinkte krediet-
faciliteit voor 80 miljoen EUR had ondertekend. Deze nieuwe 
faciliteit werd afgesloten met een reeks commerciële banken 
en met de steun van Gigarant. In december 2021 heeft Euronav 
een bijkomende duurzaamheidslening afgesloten van 73,5 
miljoen USD tegen LIBOR om twee Suezmax nieuwbouwsche-
pen te financieren, die in het eerste kwartaal van 2022 op het 
water kwamen. De lening werd afgesloten met DNB en omvat 
duurzaamheids- en emissiereductie targets als component 

Actieve samenwerking met financiële instellingen op het gebied van ESG

van de margebepaling. Het afsluiten van deze lening brengt de 
faciliteiten met een geïntegreerde duurzaamheidscomponent 
op 41% van Euronav’s commerciële bankfinanciering. Een 
reeks meetbare duurzaamheidskenmerken, zoals een jaarlijk-
se vermindering van de CO2-uitstoot vanaf 2022, zullen worden 
ondersteund door naleving van de Poseidon Principles. 

Figuur 4: Faciliteiten met een geïntegreerde 
duurzaamheidscomponent

EU Taxonomy

De financiële instellingen zijn één van de belangrijkste liquidi-
teitsverschaffers voor de scheepvaartsector. In het kader van 
de plannen van de Europese Unie om te evolueren naar een 
koolstofarme economie, en als gevolg van de nieuwe EU-tran-
sitiemotor genaamd Green Deal, zijn er nieuwe richtlijnen en 
regelgevingen die ‘duurzame financiering’ introduceren, sa-
men met de integratie van duurzaamheidsrapportage en nale-
ving van richtlijnen voor bedrijven. Verwacht wordt dat tegen 
het einde van 2022, duurzame beleggingen wereldwijd goed 
zullen zijn voor meer dan 40 biljoen USD aan activa. Banken 
zullen bijvoorbeeld hun eigen groene activaratio moeten rap-
porteren, meer bepaald hoeveel van hun door banken gefinan-
cierde activa overeenstemmen met de zogenaamde “groene 
activa en activiteiten”. De Poseidon Principles zijn een ander 

Figuur 5: Duurzaamheidsfinancieringspakket - 
Financiering sturen richting Europese Green Deal 
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voorbeeld waarbij financiële instellingen hun klimaatgerichte 
scheepvaartportefeuille moeten rapporteren. Om de consis-
tentie te versterken, heeft de EU een raamwerk ingevoerd dat 
de economische activiteiten definieert die als ‘groen’ worden 
beschouwd, om investeerders aan te moedigen om te reage-
ren op gereguleerde definities, die op hun beurt zullen worden 
overgenomen door de markten. Een definitie van wat groen’ 
is, is nodig om particuliere investeringen te kanaliseren naar 
waar de behoeften van elk land het grootst zijn om hun “net 
zero”-doelstelling te bereiken .

De EU-taxonomieverordening creëert ‘s werelds eerste classi-
ficatiesysteem voor duurzame economische activiteiten, dat 
een gemeenschappelijke taal zal ontwikkelen voor investeer-
ders en bedrijven over de financiering van activa, activiteiten 
of goederen. De regelgeving is van toepassing vanaf 1 januari 
2022. Om aangepast te zijn aan de taxonomie, moet een eco-
nomische activiteit: 

a)  Substantieel bijdragen aan één van de zes belangrijkste 
milieudoelstellingen

b)  “Geen significante schade” (DNSH) toebrengen aan een 
van de doelstellingen

c)  Voldoen aan minimale sociale waarborgen

Figuur 6: EU taxonomie criteria 
Bron: Euronav

De economische activiteit moet niet alleen voldoen aan de bo-
venvermelde technische selectiecriteria, maar ook aan mini-
male sociale waarborgen en mag niet in strijd zijn met één van 
de andere vier objectieven: waterbescherming, transitie naar 
een circulaire economie, controle van de vervuiling en gezon-
de ecosystemen. 

Aangezien Euronav onderworpen is aan de regelgeving inza-
ke niet-financiële rapportering (NFRD), wordt verwacht dat de 
Vennootschap in de loop van het verslag rapporteert over de 
criteria om in aanmerking te komen. De activiteiten van de on-
derneming die haar in aanmerking laten komen, zijn verbon-
den aan de volgende codes in de statistische classificatie van 
de economische activiteiten ( gewoonlijk NACE genoemd - No-
menclature des Activités Économiques dans la Communauté 
Européenne): 

• Euronav is actief in zee- en kustvrachtvervoer over water.

• De vennootschap is ook actief in het leasen van materiaal 
voor vervoer over water.

• Onze wereldwijde scheepsbeheerafdelingen leveren on-
dersteunende diensten voor de schepen van Euronav.

In het verslag van volgend jaar, FY22, zal Euronav haar aligne-
ring met de EU-taxonomie rapporteren. Volgens Verordening 
(EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van de 
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EU (de “Taxonomieverordening”) die op 12 juli 2020 in wer-
king is getreden, is er echter een gemeenschappelijke kwali-
ficatiefactor, namelijk wanneer schepen bestemd zijn voor het 
vervoer van fossiele brandstoffen. Dit geldt voor een aantal 
kernactiviteiten en -diensten van Euronav: zee- en kustvracht-
vervoer over water, aanpassing van zee- en kustvrachtvervoer, 
passagiersvervoer over water, en infrastructuur voor vervoer 
over water. 

In overeenstemming met onze decarbonisatiestrategie en 
onze energie-efficiëntieplanning, zullen we een tweeledige 
ambitie vooropstellen die betrekking heeft op: 

a)  Onze belangrijkste activa

b)  Onze diensten en activiteiten

Met betrekking tot onze activa, de schepen die we exploite-
ren voor onze scheepvaartactiviteiten, zal Euronav het profiel 
van de vloot geleidelijk koolstofvrij maken door het evalueren 
en toepassen van energie-efficiënte technologieën zoals ge-
avanceerde aangroeiwerende verf, upgrades van de motoren, 
verbeteringen aan de romp en propellers, door wind onder-
steunde aandrijving, luchtsmering, en andere technologieën 
die getest zullen worden. Elk schip bezit haar eigen energie-ef-
ficiëntieplan in het kader van SEEMP (Ship Energy Efficiency 
Management Plan). Bovendien zullen wij onze operationele 
prestaties op topniveau behouden door de meest geavan-
ceerde praktijken inzake reisoptimalisatie toe te passen (snel-
heidsvermindering en/of just-in-time reisplanning en -rou-
ting). In combinatie met digitale innovatie zal dit de dagelijkse 
emissies verder verminderen. 

Bijkomend, blijven we onze vloot verjongen met een ‘schone-
re’ vlootportefeuille op middellange- en lange termijn door 
te mikken op de levering van milieuvriendelijkere schepen. 
Tenslotte zullen we de vruchten plukken van onze bestaan-
de samenwerkingen om een voortrekkersrol te spelen in de 
implementatie van alternatieve voortstuwingssystemen die 
gebruikmaken van brandstoffen met een lagere of nulemissie, 
vooral na het midden van 2020. Dit zullen onze belangrijkste 
hefbomen zijn om de duurzaamheidsprestaties van onze ac-
tiva te verbeteren en onze netto-nuldoelstelling te bereiken. 

Wat de kernactiviteit van onze klanten betreft, momenteel het 
vervoeren van ruwe olie, zullen we blijven inspelen op de vraag 
naar de meest verhandelde energiebron ter wereld zolang de 
vraag het aanbod naar ruwe olie commercieel levensvatbaar 
maakt bij gebrek aan substituten. Wij houden ook rekening 
met het feit dat de lopende energietransitie een diversificatie 
van de vlootmix zou kunnen voorschrijven, waarbij nieuwe 
schepen zouden kunnen gebouwd worden die niet bestemd 
zijn voor het verschepen van een specifieke energiebron, of 
dat rederijen andere types vrachtschepen in hun portefeuille 

zouden kunnen hebben, zoals biobrandstoffen of afvalwater. 
Euronav volgt de energietransitie en andere opportuniteiten 
die zich in de toekomst kunnen voordoen op, en onderzoekt 
alle verschillende opties samen met onze aandeelhouders en 
gevestigde partnerschappen, indien en wanneer nodig. 

Er zijn veel heel wat mogelijkheden om de huidige versie van 
de EU-taxonomieregelgeving te verbeteren in de richting van 
een meer inclusieve en eerlijke taxonomieclassificatie. Rede-
rijen die investeren in vlootverjonging met minder vervuilen-
de schepen en samenwerkingen aangaan om de productie 
van emissievrije brandstoffen te stimuleren en te versnellen 
terwijl ze fossiele brandstoffen vervoeren zonder hun vraag 
of productie van die brandstoffen te beïnvloeden, zouden on-
der voorwaarden moeten worden opgenomen in de taxono-
mie-georiënteerde categorie. Dergelijke voorwaarden kunnen 
een ontkoppeling van gebruikte activa en geleverde economi-
sche activiteiten inhouden, of voor energieverschepers in de 
zeevaart een ontkoppeling van gebruikte energie versus ver-
voerde energie (lading). Indien een specifiek segment van de 
scheepvaartindustrie achterblijft en niet wordt opgenomen in 
het raamwerk van de “groene” economische activiteiten, zijn 
de risico’s de volgende: 

• Een markt die specifieke diensten verleent, kan worden 
verstoord, waardoor de werkgelegenheid, de productivi-
teit en de vaardigheden van de arbeidskrachten die in een 
bepaald marktsegment werkzaam zijn, in gevaar komen, 
met aanzienlijke sociale gevolgen.

• Een gebrek aan financiële stimulansen om deel te nemen 
aan het koolstofvrij maken van de scheepvaart kan lei-
den tot een versnelde desinvestering van investeringen in 
fossiele brandstoffen, wat niet zal leiden tot het koolsto-
farm maken de sector, maar tot een minder transparant  
gebruik van activa. De activa die zijn verbonden aan de-
sinvestering zijn namelijk gestegen van 52 miljard USD in 
2014 tot meer dan 11 biljoen USD vandaag. (https://www.
linkedin.com/pulse/eu-taxonomy-sustainable-finan-
ce-its-expected-impacts-hald-mortensen/, https://ec.eu-
ropa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/
banking_and_finance/documents/190618-sustainable-fi-
nance-teg-report-taxonomy_en.pdf) 

• Euronav gelooft dat de EU-taxonomie de juiste eerste stap 
is die nodig is om de beslissingen van investeerders over 
‘groene’ economische activiteiten te ondersteunen, en 
ondersteunt de inspanningen die financiële portefeuilles 
leveren om hun klimaatgerichte investeringen te doen 
groeien. Wij zijn echter van mening dat de Europese groe-
ne transitie meer inclusiever moet zijn door een regelge-
vend kader te introduceren dat alle actoren stimuleert om 
in dezelfde richting verder te gaan. 
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Milieubenadering

Euronav erkent de omvang van de uitdaging van de klimaat-
verandering en de luchtvervuiling als gevolg van menselijke 
activiteit, alsook de sleutelrol die de Vennootschap kan spelen 
door duurzame verandering te bewerkstelligen. We hebben 
een decarbonisatiestrategie opgesteld die niet alleen in lijn is 
met de emissiereductiedoelstellingen van IMO 2030 (vermin-
dering van de broeikasgasemissies met 40% ) en IMO 2050 
(vermindering van de broeikasgasemissies met 70 %), maar 
deze zelfs overtreft. De ‘IMO 2030-strategie’ is gericht op het 
verminderen van de CO2-uitstoot per vervoersprestatie, met 
ten minste 40 % tegen 2030, met de bedoeling te streven naar 
een reductie van 70 % tegen 2050, ten opzichte van het refe-
rentiejaar 2008.  

Euronav staat volledig achter beide beleidsdoelstellingen. Dit 
blijkt uit ons engagement voor diverse initiatieven die verband 
houden met de aanpak van broeikasgassen en luchtverontrei-
nigende stoffen (Getting to Zero Coalition, Global Maritime Fo-
rum, Poseidon Principles), de rechtstreekse maatregelen van 
onze onderneming (verjonging van onze vloot en verkleining 
van onze koolstofvoetafdruk), en tastbare technische onder-
steuning van een aantal externe O&O-initiatieven die gericht 
zijn op emissiereductie. We streven ernaar deel te nemen aan 
alle hoogwaardige klimaatgerelateerde platformen of forwaar 
regelgeving of oplossingen voor de scheepvaart worden be-
sproken. Zoals vermeld nam onze CEO, Hugo De Stoop, deel 
aan aan twee van dergelijke bijeenkomsten in 2021. Hij woon-
de de Global Maritime Forum Summit 2021 in oktober bij, en 
‘Shaping the Future of Shipping’ in november in Glasgow. Dit 
laatste werd parallel met COP26 georganiseerd door de Inter-
national Chamber of Shipping (ICS). Bovendien leggen we ver-
antwoording af door informatie over onze impact op het mili-
eu en de samenleving op verantwoorde en transparante wijze 
bekend te maken via het Carbon Disclosure Project (CDP), 
het platform voor bekendmaking van klimaatgerelateerde in-
formatie. Daarnaast testen we het gebruik van biobrandstof-
mengsels tijdens onze reizen om het positieve milieueffect en 
de operationele stabiliteit beter te begrijpen. Dit is nog maar 

eens een tastbare mogelijkheid om onze milieuverantwoorde-
lijkheid te tonen. En dat is nog maar het begin. 

De wereldhandel en het aantal schepen zijn de voorbije ja-
ren gestaag toegenomen. Zelfs in 2021, wat een abnormaal 
jaar was door de impact van de COVID-19-pandemie. Parallel 
daarmee zijn er schaalvoordelen gerealiseerd dankzij grotere, 
efficiëntere schepen. Per schip is de uitstoot van schadelijke 
stoffen, verontreinigende stoffen en broeikasgassen vermin-
derd. Hierdoor kan de scheepvaart haar positie als de meest 
milieuvriendelijke en energie-efficiënte transportwijze hand-
haven, door enorme hoeveelheden vracht te vervoeren met 
een minimale proportionele impact op het milieu. Voor Eu-
ronav omvat de milieu-impact niet alleen de emissies en de 
luchtverontreiniging die boven de zeespiegel plaatsvinden, 
maar ook de impact op de mariene ecosystemen die onder de 
zeespiegel gedijen. We zijn er trots op de Great Whale Conser-
vancy te steunen en hebben maatregelen genomen om veilige 
doorvaarten voor schepen en walvissen te garanderen, waar-
mee we blijk geven van onze niet-aflatende aandacht voor de 
mariene biodiversiteit. Daarnaast investeren we waar mogelijk 
in een gesloten of circulaire economie. Dit gaat van een verbod 
op plastic wegwerpbekertjes op kantoor, tot het verbod op 
wegwerpplastic aan boord van onze schepen, of het bestellen 
van duurzame verpakkingen voor de reserveonderdelen die 
we gebruiken tijdens onze droogdokken. We werken al samen 
met onze leveranciers om het gebruik van plastic aan boord te 
verminderen en om gefilterd drinkwater te promoten. Circulai-
re economie gaat hand in hand met de blauwe economie en 
helpt mariene ecosystemen te gedijen met zo weinig mogelijk 
impact van menselijke activiteit.

Geïnformeerde besluitvorming op basis van kwalitatieve ge-
gevens is een katalysator voor optimale reisprestaties en la-
gere emissies. Digitale transformatie speelt een cruciale rol 
omdat het het mogelijk maakt gegevens tijdig te verwerven 
en onze vloot en operationele activiteiten beter te monitoren. 
Dat leidt op zijn beurt tot geoptimaliseerde reisprestaties en 
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een optimale routering, waardoor emissies en kosten worden 
bespaard zonder dat dit ten koste gaat van het niveau van 
onze klantenservice. Integendeel. Het zorgt voor meer stipt-
heid, kennis en transparantie inzake milieu-, operationele en 
veiligheidsaspecten. Euronav heeft ook digitalisering en inno-
vatieve technologieën omarmd (digitale tweelingen, windaan-
drijving, enz.) en zal niet nalaten te investeren in onderzoek 
en ontwikkeling die zullen helpen onze strategieën vorm te 
geven, onze activiteiten te transformeren, kennis en capacitei-
ten op te bouwen en onze scheepvaartactiviteiten veiliger en 
milieuvriendelijker te maken. 

We zijn ervan overtuigd dat we zeer goed gepositioneerd zijn 
om een nieuw tijdperk in het zeevervoer te verwelkomen. 
Een tijdperk dat zal worden bepaald door onzekerheid op 
de markt, vooral wat betreft de energiebronnen die worden 
verscheept en de brandstoffen die voor de voortstuwing van 
schepen worden gebruikt. We staan voor een lange en dure 
energietransitie die aanzienlijke investeringen zal vergen in 
moderne nieuwbouwschepen, conversies, en de ontwikke-
ling van nieuwe soorten brandstoffen die op grote schaal ver-
krijgbaar zijn. Dergelijke investeringen kunnen alleen worden 
gerealiseerd door nauwe en intersectorale samenwerking, in-
clusief de noodzakelijke kostendeling. Daarom moeten we als 
sector alle obstakels die een bredere samenwerking in de weg 
staan overwinnen en bereid zijn om informatie uit te wisselen. 

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, moeten we in-
vesteren in onze mensen, zowel walpersoneel als zeevaren-
den. Een inclusieve decarbonisatiestrategie mag niemand 
achterlaten. Het nieuwe tijdperk zal nieuwe vaardigheidsei-
sen met zich meebrengen en dus op maat gesneden oplei-
dingen, demonstraties en een nieuw soort verbeterd welzijn 
aan boord. Hierbij zullen menselijke vaardigheden en digitale 
automatisering elkaar aanvullen om het hoogste niveau van 
veiligheid en optimale reisprestaties te garanderen. 

Tenslotte hebben we een duurzaamheidsplatform opgezet dat 

erop gericht is onze milieu-impact te verminderen door: 

• De energie-efficiëntie van onze vloot actief te beheren 
door de ontwikkeling van een plan en de uitvoering van 
maatregelen om de emissies en het brandstofverbruik te 
reduceren;  

• Onze vloot progressief te verjongen; 

• De broeikasgasemissies en luchtverontreiniging die we 
veroorzaken te monitoren en te beheren; 

• Nieuwe soorten alternatieve brandstoffen te testen, te be-
ginnen met biobrandstofmengsels; 

• De reisprestaties te beheren via informatie-uitwisseling 
tussen wal en schip; 

• Afvalbeheer- en recyclage van plastic tijdens de vaart. 

Klimaatverandering
Emissies in de scheepvaart versus andere 
vervoerwijzen

De wereldwijde scheepvaartsector is verantwoordelijk voor 
ongeveer 2,7 % van de totale broeikasgasemissies, wat te ver-
gelijken is met de broeikasgasemissies van een land als Duits-
land. Bij het vervoer van goederen, diensten of mensen is de 
broeikasgasvoetafdruk van de scheepvaart echter zeer concur-
rerend in vergelijking met andere belangrijke transportmetho-
den. Wat emissies betreft, is de scheepvaart 87 keer efficiënter 
dan het luchtvervoer, 23 keer efficiënter dan het wegvervoer 
en 5 keer efficiënter dan het spoorvervoer. De wereldwijde 
regelgevende instantie voor de scheepvaart (IMO) heeft zich 
ertoe verbonden de CO2-emissie-intensiteit tegen 2030 met 
40 % te verlagen. De scheepvaart beschikt over een uitstekend 
platform en kans om een koolstofarme vervoersoplossing te 
worden in het komende decennialange decarbonisatietraject. 
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Scheepvaart - lage relatieve emissies
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Monitoring van broeikasgasemissies 

Sinds 2017 effent Euronav het pad wat betreft transparante 
informatieverstrekking over klimaatgerelateerde prestaties in 
de markt voor grote tankers door volledige informatie over 

Type uitstoot 2017 tCO₂e 1 2018 tCO₂e 2019 tCO₂e 2020 tCO₂e 2021 tCO₂e
% Vergelijking 

2021 vs 2020

Scope 1 (Rechtstreeks) 3,280,230 2,944,387 3,129,547 3,082,765 2,411,352 -22 %

Scope 2  
(Onrechtstreekse Energie)

400 424 248 232 199 -14 %

Scope 3  
(Andere onrechtstreekse uitstoot)

635,830 583,547 625,565 638,578 804,693 26 %

TOTAL 3,916,460 3,528,045 3,755,360 3,721,576 3.216.245 -14 %

Figuur 8: Euronav: totale koolstofemissies

Figuur 3: Scheepvaart – lage relatieve emissies

1. Bepaalde aspecten van onze activiteiten zijn buiten beschouwing gelaten omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren. 
Deze vertegenwoordigen minder dan 0,3 % van de totale uitstoot en worden dus niet als materieel beschouwd. Hiertoe behoren het 
elektriciteitsverbruik van twee eenpersoonskantoren en de zakenreizen van Anglo-Eastern Ship Management.De gerapporteerde cijfers 
voor de CO2- en andere broeikasgasemissies in 2018 van de 21 schepen die werden aangekocht in het kader van de fusie met Gener8 zijn 
niet de werkelijke cijfers, maar zijn geannualiseerd voor vergelijkingsdoeleinden. De gerapporteerde cijfers van 2017 zijn op een nieuwe 
basis berekend om correcte vergelijkingen met de cijfers van 2018 mogelijk te maken.

onze Scope1, 2 en 3 en onze voetafdruk bekend te maken. De 
CO2-uitstoot worden geverifieerd door een extern auditbureau 
(EcoAct) en we streven om alle mogelijke emissiestromen op 
te nemen in Scope 1, 2 en 3. Figuur 8 geeft een overzicht van 
de belangrijkste operationele emissies die bijdragen tot de kli-
maatverandering enhun boekhoudkundige kaders.
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Bron: IMO GHG-studie 2009. Opmerkingen: 1) Energiezuinig transport is sterk afhankelijk van de beladingsgraad, de voertuigefficiëntie 
en het soort lading; zwaardere vracht en grotere voertuigen zullen de verhouding vracht / voertuiggewicht verbeteren, wat resulteert in 
betere CO₂ / ton-km-waarden; 2) Lucht = Boeing 747, weg = vrachtwagen> 40 ton, spoor = 3-4 pk / short-ton, scheepvaart = gemiddeld 
van zeer groot containerschip (3 CO₂ / ton-km), olietanker (6), bulkcarrier (8); 3) Schattingen uitgaande van de huidige energiemix



2018 2019 2020 2021

EEOI gCO2/TNM 4,6 4,96 4,91 5,01

AER gCO2/TNM 2,37 2,36 2,42 2,26

OEI gCO2e/T.KM 3,07 3,36 3,34 3,55

Scope 1: 
 

BKG-emissies van bronnen 
van Euronav waarover we 

rechtstreekse controle 
hebben, met inbegrip 

van de verbranding van 
brandstof door voertuigen 
en schepen en het verbruik 

van energie in onze 
gebouwen. 

Scope 2: 
 

BKG-emissies van 
ingevoerde energie, 
zoals aangekochte 

elektriciteit, warmte of 
stoom 

Scope 3: 
 

BKG-emissies van bronnen 
die verband houden met 

onze activiteiten maar 
waarvan wij niet de 

eigenaar zijn. Dit omvat 
emissies veroorzaakt 
door zakenreizen, de 

‘well-to-tank’-emissies in 
verband met de verwerking 

van brandstoffen, en de 
emissies die ontstaan bij de 

transmissie en distributie 
van elektriciteit.

EEOI/Energy Efficiency Operational Index: Uitstoot (gCO2) per transporteenheid (cargo ton miles)
AER/Annual Efficiency Ratio: Uitstoot (gCO2) per ton aan dwt van een schip maal aantal mijl afgelegd in die periode
OEI/Organizational Emissions Intensity: Alle uitstoot van Euronav (type 1,2,3) per transporteenheid (cargo ton kilometers)

Bron: alle berekeningen door Ecoact

Figuur 9: Belangrijkste operationele gegevens
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Hieronder volgt een mogelijke verklaring voor een forse daling 
van Scope 1- en sterke stijging van Scope 3-emissies in combi-
natie met een toename van de operationele intensiteit (Figuur 
8 en 9):

• Toegenomen aandeel Time - Chartering (Out) waardoor 
de emissie-intensiteit uiteindelijk verschuift van Scope 1 
naar Scope 3. Dit wordt ook onderbouwd door de stijging 
van Scope 3-emissies voor 2021.

• Algehele lagere operationele intensiteit gedicteerd door 
zwakkere markt.

• Extra ballastreizen die verklaard kunnen worden door de 
verhoogde koolstofintensiteit: de formule omvat het totale 
brandstofverbruik (beladen en ballast) in een teller waar-
bij alleen de beladen doorvoer wordt weergegeven in de 
noemer (T.KM).

• Toegenomen aantal droogdokken gevolgd door toepas-
sing van energie-efficiëntietechnologieën (aangroeiwe-
rende coating en VFD's) zijn ook indicatief voor een deel 
van de CO2-reductie die in 2021 is opgetekend.

Bovendien namen we tussen 2020 en 2021 een diepere daling 
in ton-nautische mijlen waar in vergelijking met de beladen 
emissies en als zodanig is de EEOI verhoogd in 2021. Het EE-
OI-traject volgde de verminderde operationele intensiteit van 
het jaar 2021, geïllustreerd in de vracht- afstand gereisd.

Uitgebreide Scope 3-emissies 

Euronav rapporteert nu al Scope 3 BKG-emissies. Deze om-
vatten bronnen die gerelateerd zijn aan onze activiteiten maar 
waarvan wij niet de eigenaar zijn. Scope 3-emissies omvatten 
ook emissies veroorzaakt door zakenreizen, 'well-to-tank'-
emissies in verband met de verwerking van brandstof, en de 
transmissie en distributie van elektriciteit. Voor de levering van 
materialen en reserveonderdelen voor onze schepen doen we 
een beroep op onze kernpartners. In dit verband willen we 
de impact van onze end-to-endwaardeketen volgen via de 
invoering van een nieuw model voor betrokkenheid van de 
waardeketen, dat voorziet in proactiviteit en beleidsafstem-
ming. Euronav zou zijn bestaande Scope 3-beoordeling willen 
uitbreiden door extra items in de analyse op te nemen, zoals 
emissies van service- en onderhoudsactiviteiten, coating, het 
onderzoek naar upstream emissies die ontstaan bij de bouw 
van schepen, en downstream vervoerde energie (vracht). 

 Figuur 10: CO2-voetafdruk van Euronav in 2021

Scope 3: Waardeketen
25,02 %

Scope 2: Aangekochte energie
0,01 %

Scope 1: Eigen activiteiten
74,97 %
Emissies van de bronnen van Euronav 
die rechtstreeks door het bedrijf 
worden gecontroleerd, met inbegrip 
van de verbranding van brandstof 
van voertuigen en schepen, 
en bouwactiviteiten.

Emissies van bronnen niet in eigendom die 
verband houden met de activiteiten van het bedrijf. 
Dit omvat zakenreizen, de well-to-tank-emissies in 
verband met de verwerking van brandstoffen en 
het transport en de distributie van elektriciteit.

2.411.352 ton CO2e

804.693 ton CO2e
Opgesplitst in zeven materiële categorieën:

199 ton CO2e

Emissies van geïmporteerde energie, 
zoals ingekochte elektriciteit, 
warmte of stoom.

•  Zakenreizen - 8.932
•  WTT-brandstoffen - 582.495
•  WTT Fuel - Scheepsbrandstof met biobrandstofmengsel B30 – 212,2
•  WTT Fuel - Scheepsbrandstof met biobrandstofmengsel B50 – 58,4
•  WTT en T&D (elektriciteit) - ��
•  WTT Zakenreizen - 978
•  Upstream geleasede activa - 211.939

Euronav
GHG / CO2

voetafdruk
2021
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Carbon Disclosure Project (CDP)

Het CDP is een wereldwijde 
non-profitorganisatie die al meer 
dan 20 jaar 's werelds meest toon-
aangevende platform voor de be-
kendmaking van milieugegevens 
beheert. In 2021 verstrekten meer 
dan 13.000 bedrijven wereldwijd 
gegevens over hun milieu-impact 

op de klimaatverandering, bossen en water aan het CDP. In 
2021 kreeg Euronav een tweede geaccrediteerde ‘B’-score van 
het CDP, na een ‘B’ score in 2020. Dit was een nieuwe mijlpaal 
in de uitvoering van  onze klimaatstrategie en onze strategie 
voor meer transparantie over onze emissies. Het CDP beschikt 
over de grootste en meest uitgebreide verzameling milieuge-
gevens van bedrijven ter wereld en wordt door beleggers en 
inkooporganisaties gebruikt om weloverwogen beslissingen 
te nemen, goed presterende bedrijven te belonen en minder 
goed presterende bedrijven tot actie aan te zetten. 

De CDP-score gaat van 'A' tot 'D-', waarbij 'A' de best mogelijke 
score is. De scores zijn gebaseerd op een onafhankelijke toet-
sing aan de criteria die het CDP hanteert. Net als vorig jaar zit 
Euronav met zijn score 'B' in de 'Management band'. Bedrijven 
in deze groep ondernemen verdere stappen om hun emissies 
daadwerkelijk te verminderen, wat wijst op een meer doorge-
dreven milieuzorg. De score van Euronav is hoger dan het ge-
middelde van de zeevervoersector, zijnde 'C'. Euronav behield 
zijn score 'A' op het criterium 'Emissions reduction initiatives' 
(Emissiereductie-initiatieven) en verbeterde zijn score op het 
criterium 'Governance' (Bestuur) van 'D' naar 'A' in 2021, wat 
een enorme verbetering is. Dit is een geweldige prestatie, aan-
gezien het CDP de lat om in aanmerking te komen voor een 
klimaatleiderschapsscore hoger  heeft gelegd. De scores voor 
de parameters 'Business strategy' (Bedrijfsstrategie), 'Oppor-
tunity disclosure' (Verstrekking van informatie over kansen) 
en 'Risk disclosure' (Verstrekking van informatie over risico's) 
vielen terug van 'A-' naar 'B'. Onze score voor het criterium 'Risk 
management' (Risicobeheer) daalde van 'A' naar 'B-'. Voor het 
criterium 'Targets' (Doelstellingen) kreeg Euronav de score 'D'. 

Figuur 11: Categoriescores benchmarking CDP
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Het volledige ingediende document is te raadplegen op de 
website van Euronav via de volgende link: https://www.eu-
ronav.com/media/66570/2021_climate_change_euronav_
nv.pdf.

De CDP-score voor Euronav wordt in aanmerking genomen 
bij het bepalen van onze ESG-strategie voor dit jaar, samen 
met de materialiteitsbeoordeling en onze prioriteiten op het 
gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 
VN (de zogenaamde SDG's). Het is cruciaal dat Euronav zijn 
decarbonisatiedoelstellingen ontwikkelt en voltooit in over-
eenstemming met zijn ambities op korte en lange termijn, 
en minstens in overeenstemming met de IMO 2030- en IMO 
2050-doelstellingen. Daarnaast wil Euronav samen met zijn 
belangrijkste leveranciers een uitgebreid kader opzetten voor 
het verhogen van de betrokkenheid van de waardeketen om 
de scope 3-emissies die het gevolg zijn van onze aankoop-
strategie te monitoren en te beperken. Tenslotte is het tijd om 
onze risicobeoordelingsprocedures te optimaliseren door ook 
toekomstscenario's op te nemen. We hebben er alle vertrou-
wen in dat we onze positie zullen kunnen handhaven of zelfs 
verbeteren, als we een scherpe focus houden op de bovenge-
noemde punten met voldoende ruimte voor verbetering, ter-
wijl we onze stabiele prestaties voor de andere categorieën op 
peil houden. 

Er is een stijgende marktvraag naar milieutransparantie bij be-
drijven. In 2021 vroegen meer dan 590 investeerders met meer 
dan 110 biljoen USD in activa en 200 grote aankopers met 5,5 
biljoen aan koopkracht via het CDP milieugegevens op. Een 
recordaantal van meer dan 13.000 bedrijven die 64% van de 
globale marktkapitalisatie vertegenwoordigen maakten ge-
gevens openbaar via CDP. Dat is 35% meer dan vorig jaar, en 
meer dan 141% meer dan wanneer het Verslag van Parijs werd 
ondertekend in 2015. 

Om de klimaat- en ecologische noodsituatie aan te pakken, 
heeft het CDP een nieuwe strategie opgesteld voor 2021-2025, 
met als doel het bereiken van een netto-nuluitstoot en een vol-
ledig natuurherstel tegen 2050. 

Decarbonisatiestrategie

Als grootste beursgenoteerde olietankerrederij ter wereld 
is Euronav uniek geplaatst om duurzame activiteiten te ont-
wikkelen die in overeenstemming zijn met de energietransi-
tie. De vraag naar en het verbruik van ruwe olie zullen pieken 
naarmate de energietransitie in een stroomversnelling komt. 
Ervan uitgaande dat het 1,5 °C-akkoord van Parijs door elke 
marktdeelnemer wereldwijd gezamenlijk wordt nagestreefd, 
zal ruwe olie essentieel blijven voor de economische groei, 
menselijke mobiliteit en industriële processen. 

Door te blijven bouwen aan een verantwoord, duurzaam plat-
form voor grote ruweolietankers creëren we niet alleen waarde 
voor onze belanghebbenden, maar ook voor de samenleving 
en het milieu in het algemeen. Wat de toekomst betreft, is de 
scheepvaart een van de sterkste platforms om decarbonisatie 
te realiseren. 

Het koolstofvrij maken van de scheepvaart is een langeter-
mijnproces dat de scheepvaart in staat stelt geleidelijk aan 
steeds minder CO2-broeikasgassen en luchtverontreinigende 
stoffen uit te stoten. Dit zal een enorme inspanning vergen om 
verschillende redenen:

a. De snelheid van de technologische vooruitgang op het  
gebied van alternatieve brandstoffen en het ontwerp van 
scheepsmotoren; 

b. Veiligheids- en logistieke problemen in verband met 
toekomstige emissievrije brandstoffen (bv. toxiciteit); 

c. De enorme geografische spreiding van de activiteiten 
wegens het mondiale karakter van de scheepvaart; 

d. De complexiteit van de regelgeving en de noodzaak om 
met de ongeveer 180 lidstaten van de Internationale 
Maritieme Organisatie tot een consensus te komen; en 

e. Het investeringsniveau dat nodig is om de logistieke en 
bunkerinfrastructuur voor de alternatieve brandstoffen te 
ontwikkelen.

Er zijn diverse andere factoren die een meer doortastende 
energietransitie in de scheepvaartsector in de weg staan en die 
moeten worden overwonnen om de sector koolstofvrij te ma-
ken. Alvorens over te gaan tot wat er nodig is om de scheep-
vaart koolstofvrij te maken, is het nuttig te begrijpen waarom 
Euronav ervoor kiest de scheepvaart eerder vroeger dan later 
koolstofvrij te maken.

Onze motivatie

Het koolstofvrij maken van de scheepvaart is een belangrijke 
verantwoordelijkheid en het is essentieel dat we niet afwijken 
van onze ambities op dit gebied. 

Duurzaamheid maakt deel uit van het DNA van ons bedrijf en 
is ingebed in onze dagelijkse activiteiten en onze algemene 
strategie. Het betekent dat we CO2-neutraliteit moeten berei-
ken en onze jaarlijkse uitstoot van 3 miljoen ton CO2 moeten 
elimineren. Onze economische activiteit heeft een impact 
op het milieu en dus ook op de samenleving. Wij nemen ver-
antwoordelijkheid voor de voetafdruk die we achterlaten. De 
scheepvaartsector, van oliemultinationals tot bevrachters en 
van onze leveranciers tot onze concurrenten, heeft al stappen 
gezet in de richting van verschillende emissiereductietrajec-
ten. We opereren in een omgeving met bestaande maar on-
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gelijke emissiereductietrajecten en als we ons niet aanpassen, 
zullen we het vereiste niveau van dienstverlening niet kunnen 
handhaven.

Er zijn ook steeds meer signalen dat bedrijven met een doelge-
richte strategie die hun sociale en milieu-impact aanpakt, het 
meestal beter doen dan bedrijven die niet zo'n brede strategie 
hebben. En dat heeft een cascade-effect, aangezien dergelijke 
bedrijven meer voorrechten genieten, zoals lagere kapitaal-
kosten, betere toegang tot (groene) financiering en commer-
ciële voordelen. Figuur 12 laat deze trend zien. 

Bovendien, en als voorbeeld, verklaarde Larry Fink, CEO van 
BlackRock ('s werelds grootste vermogensbeheerder met een 
beheerd vermogen van meer dan 10 biljoen USD), in zijn brief 
aan CEO's van 2021 dat "de pandemie zo'n existentiële crisis 
heeft veroorzaakt dat ze ons ertoe heeft aangezet de mondiale 
dreiging van de klimaatverandering krachtiger aan te pakken en 
na te denken over hoe dit ons leven zal veranderen". Hij bena-
drukt dat beleggers al oog hebben voor aandelen van bedrijven 
met een ESG- en klimaatgerelateerd beleid, en dat ze deze hoog 
op hun agenda hebben gezet. Tot slot nemen beleggers actieve 
maatregelen voor een duurzame toekomst door klimaatgericht 
of klimaatneutraal vermogensbeheer toe te passen, waarbij het 
de bedoeling is dat een deel van het vermogen wordt beheerd 
in overeenstemming met de netto-emissiedoelstelling. De om-
vang van dergelijk beheerd vermogen schoot in 2021 omhoog 
tot 37 biljoen USD. Er zijn dus markt-, operationele en culturele 
redenen die onze inspanningen voeden om onze scheepvaar-
tactiviteiten koolstofvrij te maken.

Wat zijn de voorwaarden om tot decarbonisatie 
te komen?

Het ontkoppelen van groei, handel en impact vereist reële en 
tastbare acties in de waardeketens van de scheepvaart over de 
hele wereld:

a) Wereldwijde regulering – een omgeving mogelijk maken 
die het tempo zal bepalen. Bijvoorbeeld een gloednieuwe 
en ambitieuzere IMO-strategie inzake broeikasgasreductie 
met technische maatregelen zoals de Carbon Intensity 
Indicator (CII) en de Energy Efficiency Existing Ship Index 
(EEXI) die rederijen ertoe aanzetten brandstoffen te 
gebruiken die minder emissies veroorzaken. De zeevaart 
is echter een internationale activiteit met mondiale 
gevolgen, en dus zijn mondiale oplossingen nodig. 

b) In overeenstemming met het bovenstaande is een 
op de markt gebaseerde maatregel in de vorm van 
koolstofprijzen/-taksen/-heffingen nodig. Een dergelijke 
maatregel zal voor exploitanten een economische 
stimulans zijn om een minder broeikasgasintensief 
beleid te voeren en hun brandstofverbruik te reduceren. 
Het tastbare resultaat van een op de markt gebaseerde 
maatregel zou zijn dat de concurrentiekloof tussen 
conventionele en koolstofarme brandstoffen – die 
laatste zijn momenteel veel duurder – wordt gedicht. 
De opbrengsten zouden moeten worden gebruikt ter 
ondersteuning van de decarbonisatie van de scheepvaart 

Figuur 12: ESG-aandelen presteren beter dan de 
benchmark voor opkomende markten
Bron: MSCI
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door het nodige onderzoek en de ontwikkeling van 
infrastructuur te financieren, en door de continue toegang 
tot zeevervoerdiensten in regio's met lage inkomens 
te ondersteunen. Dit zou hen de kans geven om de 
energietransitie door te voeren, wat van het allergrootste 
belang is aangezien klimaatverandering en de 
energietransitie in sommige van die regio's onevenredig 
gevolgen kunnen hebben.

c) Een kritieke factor is de snelheid waarmee technologie 
en infrastructuur worden opgeschaald. In dit geval 
kan onderzoek verdere mogelijkheden ontsluiten 
om duurzame brandstofalternatieven en de nodige 
infrastructuur aan land samen met bunkerhubs te 
ontwikkelen en op te schalen, vooral stroomopwaarts. 
Als er vertraging optreedt bij het opschalen van de nodige 
infrastructuur, zullen emissievrije schepen niet overal 
kunnen varen.

d) Een transitie van dergelijke omvang vereist een specifiek 
financieringsniveau. Er zal steeds minder kapitaal vloeien 
naar activa die aan koolstofemissies zijn gerelateerd. 
Decarbonisatie is dan ook een essentiële investering en 
geen extra kostenpost. Er wordt steeds meer kapitaal naar 
groene fondsen gesluisd, waardoor de kapitaalkosten 
dalen. Dat kan bedrijven ertoe aanzetten hun profiel te 
vergroenen en hun kapitaalkosten te verlagen.

e) Gegevens en analyses spelen een grote rol in onze weg naar 
decarbonisatie. Deze analyses zijn mogelijk door gebruik 

te maken van hoogwaardige, gemakkelijk beschikbare en 
gestandaardiseerde gegevens, zoals gegevens over het 
brandstofverbruik. Technologische oplossingen moeten 
op maat ontwikkeld worden om gegevensuitwisseling 
tussen wal en schip mogelijk te maken, de prestaties 
van schepen te monitoren, geïnformeerde beslissingen 
mogelijk te maken en het brandstofverbruik te 
verminderen. Nieuwe kennis die voortkomt uit innovatie 
die ecosystemen kan ondersteunen.

f) Tenslotte      is  het  van cruciaal  belang  
sectoroverschrijdende partnerschappen tot stand te 
brengen, vooral met sectoren waar decarbonisatie 
moeilijk is. De omvang van de energietransitie vraagt om 
een brede afstemming, waarbij verschillende stakeholders 
in de scheepvaart een bijdrage kunnen leveren. Een 
dergelijk voorbeeld van een samenwerking is de Getting 
to Zero Coalition. In het kader van de reductie van Scope 
3-emissies moeten leveranciers meer worden betrokken 
om de decarbonisatie van de uitgebreide waardeketen 
te versnellen.I edereen heeft een rol te spelen. De 
belangrijkste stakeholders worden hieronder opgesomd:

• Financiële instellingen – dienen groenere financiering te 
verstrekken om de transitie van de industrie te stimuleren;

• Klanten – door de vraag naar emissievrije scheepvaart aan 
te zwengelen, kunnen ook zij hun uitstoot verminderen;

• Regelgevers – dienen een gunstig klimaat te scheppen om 
de decarbonisatie van de scheepvaart te ondersteunen.

Figuur 13: Belangrijkste decarbonisatiehefbomen
Bron: DNV 2021-Maritime Forecast 2050

74

Euronav



Belangrijkste decarbonisatiehefbomen

De belangrijkste hefbomen die sectoroverschrijdend kunnen 
worden ingezet om de decarbonisatie te realiseren zijn: 

• Gebruik van emissiearme/emissievrije brandstoffen in al-
ternatieve voortstuwingssystemen – dit heeft het grootste 
effect op de emissies; 

• Zeer uiteenlopende technische maatregelen, zoals aan-
groeiwerende rompcoating of verbeteringen aan machi-
nes die de motorsnelheid begrenzen (ontwerp- en opera-
tionele ingrepen). Wanneer dergelijke maatregelen goed 
worden gecombineerd, kunnen ze een opmerkelijk effect 
hebben op het brandstofverbruik en de emissies;

• Operationele maatregelen en digitalisering, zoals snel-
heidsaanpassingen, 'just-in-time'-aankomst, reisoptimali-
satie enz. Deze maatregelen zijn minder duur dan de bo-
vengenoemde hefbomen en het effect ervan is evenredig 
met de mate van implementatie.

Energie-efficiëntie aan boord 

Energie-efficiëntie is een aandachtspunt voor Euronav, in 
het bijzonder het efficiënte energiebeheer van schepen, wat 
resulteert in een lager brandstofverbruik en betere operati-

onele prestaties. Energie-efficiëntie kan worden bereikt met 
scheepsspecificaties tijdens het ontwerp en de bouw van een 
nieuw schip, maar ook tijdens het onderhoud en de moder-
nisering van een schip, bekend als droogdokken. Ons wal-
personeel en onze zeevarenden monitoren de reeds onder-
nomen acties en maatregelen alsook de impact ervan, zodat 
Euronav  de nieuwste aerodynamische, hydrodynamische en  
motormoderniseringstechnologieën kan integreren tijdens 
de droogdokken van zijn schepen. Voorbeelden van ingrepen 
zijn het aanbrengen van aangroeiwerende toepassingen op 
de romp, systeembewaking, 'propeller boss cap fins' (PBCF's), 
voorzieningen voor een hoger schroefrendement, technolo-
gieën voor windaandrijving en nog veel meer. Voor elk schip 
wordt een uitgebreid energie-efficiëntieplan opgesteld, waar-
in diverse scheepsspecifieke maatregelen worden beschre-
ven. Uit gegevens van fabrikanten blijkt dat een combinatie 
van energie-efficiëntietechnologieën aan boord – alternatieve 
brandstoffen buiten beschouwing gelaten – de energie-effici-
entie met maximaal 20 % kan verhogen en de emissies met 
hetzelfde percentage kan doen dalen. 

Euronav implementeert of onderzoekt verschillende ener-
gie-efficiëntiemaatregelen. We gaan dieper in op twee van 
de bovengenoemde maatregelen. Deze maatregelen onder-
strepen het belang dat Euronav hecht aan decarbonisatie, 
wat begint met een lager brandstofverbruik en dus een lagere 
CO2-uitstoot.

Propeller siliconen coating
Om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
betere vervuilingscontroles in te stellen

Propeller Boss Cap fins (PBCF)
Om de hydrodynamica van de 
voortstuwing te verbeteren, het 
askoppel te verminderen en het 
brandstofverbruik te verbeteren

Romp coating
Implementatie van aangroeiwe-
rende verven op de romp vermin-
dert de weerstand en verbetert 
het brandstofverbruikEqualizing ducts

Om de hydrodynamica van de 
voortstuwing te verbeteren en de 
betrouwbaarheid van de propeller te 
vergroten

Wind propulsion  
(wordt onderzocht)
Aan boord ingebouwde 
windondersteunings - 
technologieën ter ondersteuning  
van het voorststuwingsbeheer

Aandrijvingen met  
variabele frequentie 
Emissiebesparende 
technologie toegepast op 
machinekamers om snelheid/
acceleratie te regelen

Luchtsmering (wordt onderzocht)
Om de weerstand tussen de scheepsromp en 
het zeewater te verminderen door middel van 
luchtbellen die energiebesparende effecten 
creëren

Figuur 14: Energiebesparende technologie
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Impact: 
Het kader voor het monitoren van energiebesparingen ver-
gelijkt twee verschillende coatings op hetzelfde schip. Zoals 
reeds vermeld, werden de metingen uitgevoerd tijdens twee 
verschillende coatingperiodes waartussen vijf jaar lag (droog-
dokbeurten vinden om de vijf jaar plaats). Dit heeft nuttige in-
zichten opgeleverd. Na analyse van de eerste twee gemeten 
jaren van het VLCC-schip Hakata kwamen we tot een totale 
besparing van 1.265 MT.

 
Aandrijvingen met variabele frequentie

De installatie via conversie van aandrijvingen met variabele 
frequentie (VFD's) in de zeewaterkoelpomp (CSWP) en de ma-
chinekamerventilator (ERVF) volgens een vooraf bepaald plan.

Algemeen

Tot voor kort werd bij het ontwerp of de bouw van schepen 
geen rekening gehouden met de energie-efficiëntie van  
hulpsystemen. Het gevolg is dat de bestaande hulpsystemen 
op schepen niet energiezuinig en niet volledig geoptimali-
seerd zijn om het totale brandstofverbruik tot een minimum 
te beperken. Veel van de schepen die momenteel in productie 
zijn, worden nog steeds gebouwd met weinig nadruk op ener-
gie-efficiënte oplossingen. Bovendien richten scheepswerven 
zich doorgaans niet op de langetermijnkosten die verbonden 
zijn aan het eigendom van een schip. Tenzij de reders bepa-
len welke technologieën in de specificaties moeten worden 
opgenomen, zullen de energie-efficiëntiemogelijkheden van 
het schip beperkt zijn, ook al betaalt de extra uitrusting zich 
gemakkelijk binnen een jaar terug dankzij besparingen.

De scheepssystemen aan boord die het meest geschikt zijn om 
de energie-efficiëntie te verbeteren, zijn systemen met grote 
pompen en ventilatoren die niet continu en op volle kracht 
hoeven te draaien. Indien van toepassing, kunnen elektro-
motoren worden voorzien van aandrijvingen met variabele 
frequentie om de efficiëntie van pompen en ventilatoren te 
verhogen wanneer ze niet op volle kracht dienen te werken, 
bijvoorbeeld wanneer het schip op lagere snelheid vaart of 
wanneer geen maximale ventilatie vereist is.

Pompen en ventilatoren aan boord van schepen zijn vaak 
een vitale toepassing, want zonder kan het schip niet varen. 
Er zijn veel verschillende soorten pompen aan boord: zee-
waterkoelpompen, boilervoedingspompen, HVAC-pompen, 
ventilatiepompen, lenswaterpompen, smeerpompen, brand-
bluspompen, afvalwaterpompen enz.  Het komt vaak voor 
dat pompsystemen overgedimensioneerd zijn, eenvoudigweg 
omdat ze ontworpen zijn om bestand te zijn tegen de extreme 
omstandigheden waarin het schip zou kunnen terechtkomen. 
Zo zijn de koelwatersystemen over het algemeen ontworpen 
voor temperaturen die hoger liggen dan de normale zeewa-

Aangroeiwerende siliconencoating

Het aangroeiwerende systeem is een coating, verf of opper-
vlaktebehandeling die op een schip wordt aangebracht of toe-
gepast om de aanhechting van ongewenste organismen tegen 
te gaan of te voorkomen. 

Algemeen

Aangroeiwerende verven worden op de romp van een schip 
aangebracht om de aangroei van invasieve aquatische soor-
ten te beperken en de romp glad te houden. De romp van een 
schip is een van de belangrijke factoren die bepalend zijn voor 
de efficiëntie van een schip. Het fysieke vermogen van een 
schip om op een gestroomlijnde manier door de golven te 
snijden is van het grootste belang voor het brandstofverbruik. 
De nieuwste rompcoatings zijn een snelgroeiende technolo-
gie op zich en hebben de afgelopen jaren aangetoond dat ze 
de eco-efficiëntie aanzienlijk kunnen verbeteren. De meeste 
rompcoatings die vandaag worden gebruikt, zijn ontworpen 
om de hydrodynamische weerstand te verminderen en de 
aangroei van mariene organismen te voorkomen. Deze coa-
tings zouden ook het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot 
doen dalen. 

Methode en meetkader

Om na te gaan of een premiumcoating daadwerkelijk brand-
stof bespaart, worden twee verschillende coatings die tijdens 
twee verschillende onderhoudsintervallen op hetzelfde schip 
zijn aangebracht, met elkaar vergeleken. We vergeleken het 
brandstofverbruik van het eerste jaar na het droogdok toen de 
basiscoating werd aangebracht met met het eerste jaar na het 
meest recente droogdok waar de premiumcoating werd aan-
gebracht.

We hebben de volgende schepen als voorbeeld opgenomen 
om het voor de ROI-analyse gebruikte kader te tonen:

Naam schip Bouwjaar Type Scheepswerf

Hakata 2010 VLCC
Keppel Shipyard - 

Tuas Yard

Hakone 2010 VLCC Yiu Lian Dockyards

Hirado 2011 VLCC Yiu Lian Dockyards

*Scheepswerf waar coating op de romp werd aangebracht
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Ontwikkeling van brandstoffen

Het belangrijkste element dat ervoor zal zorgen dat de 
scheepvaart in het algemeen, en het segment van de grote 
ruweolietankers in het bijzonder, de gestelde decarbonisa-
tiedoelstellingen zal kunnen halen, is de volgende generatie 
scheepsbrandstoffen. De kapitaalintensiteit van onze sector 
(een nieuwe VLCC bouwen kost 100 miljoen USD) en de on-
zekerheid over een nieuwe brandstof weerhouden vele reders 
ervan om contracten voor de bouw van nieuwe schepen te 
sluiten. Dit is gunstig voor onze markt, maar wordt vertraagd 
door het ontbreken van een duidelijke 'category killer', d.w.z. 
een universeel aanvaarde brandstof die aan alle decarbonisa-
tie-eisen zal voldoen.  

Op basis van de opgedane kennis acht Euronav het onwaar-
schijnlijk dat er op korte termijn één enkele brandstofoptie zal 
ontstaan en dat er in de komende drie tot vijf jaar op dyna-
mische wijze meerdere brandstofsoorten zullen worden ont-
wikkeld, waarvan de groenere en kostenefficiëntere versie de 
komende jaren de overhand zal krijgen in de maritieme sector.  

Ondanks de veelheid aan soorten brandstoffen die door de 
sector onder de loep worden genomen, zijn er al alternatieve 
koolstofarmere soorten brandstoffen die kunnen worden ge-
bruikt, zelfs op grote schaal. Dit zijn biomengsels. Momenteel 
gaan we na wat de impact van deze brandstoffen is en of ze 

tertemperatuur. 

Er kan gemakkelijk veel energie worden bespaard door pom-
pen en ventilatoren te laten regelen door een aandrijving met 
variabele frequentie, hetzij stand-alone, hetzij met een lus-
regeling die werkt met een druk- of temperatuursensor. Het 
gebruik van een aandrijving met variabele frequentie om de 
vermogensvraag aan te passen aan de operationele omstan-
digheden is de meest doeltreffende methode om de systemen 
aan boord van een schip te optimaliseren.

Impact

In de periode van 1/6/2021 tot 16/7/2021 leverden de zee-
waterpompen en machinekamerventilatoren een besparing 
op van ongeveer 14 ton brandstof, wat overeenkomt met een 
CO2-uitstoot van 43 ton.

Bovendien zijn de besparingen tijdens het lossen niet opge-
nomen in de bovenstaande cijfers. Op basis van een eerdere 
installatie aan boord van de Hirado hebben we een brandstof-
besparing van 9 ton (een besparing van ongeveer 28 ton CO2) 
per lossing genoteerd. De besparingen bij het lossen hangen af 
van hoe vaak het schip deze lossingen per jaar uitvoert (schat-
ting van 6 lossingen per jaar voor een VLCC). 

In totaal werd over een periode van anderhalve maand 23 ton 
brandstof en 71 ton CO2 bespaard. Aan het geschatte einde 
van de levensduur van de Alboran in 2036 bedraagt het bere-
kende rendement op de investering 1.236 %.

HFO/VLSFO

LNG

Methanol

Biobrandsto�en

Blauwe ammoniak

Groene ammoniak

Bio-methanol

Groene methanol

Blauwe waterstof

Groene waterstof

Bio-LNG

Kost WTW-impact

Matuur en bewezen Oplossingen geidentificeerd Grote uitdagingen blijven

Beschikbaarheid 
grondstof

Brandstof-
productie

Logistiek en 
bunkering

Brandstof-
conversie 
aan boord

Veiligheid en 
brandstofbeheer 

aan boord Wetgeving

Figuur 15: Brandstofpotentieel
Bron: MMM Center for Zero Carbon Shipping gecombineerd met eigen schattingen
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klaar zijn om in de praktijk te worden gebruikt. Zo hebben we 
in 2021 met succes tests met B50 en B30 afgerond, wat de weg 
vrijmaakt om steeds meer duurzamere brandstoffen te testen. 

Euronav testte met succes B30- en B50 
biobrandstofmengsels op Suezmax-schepen 

Euronav testte een B30-biobrandstof op een Suezmax, de 
Statia (2006 – 150.205 ton dwt). Euronav bunkerde 1.502 
MT van een door BP geproduceerd B30-biodieselmengsel. 
De biobrandstof was samengesteld uit 30 % geavanceerde 
CO2-neutrale biobrandstof gemengd met 70% van een 
conventionele, zeer laagzwavelige bunkerbrandstof. 
Deze brandstof deed de CO2-uitstoot gedurende de hele 
levenscyclus dalen. 

Na de succesvolle afronding van de B30-biobrandstoftest 
op de Suezmax Statia, rondde Euronav met succes 
een B50-biobrandstofmengseltest af op zijn Suezmax 
Marlin Sardinia (2019 – 156.607 dwt). De biobrandstof 
werd geleverd door TFG Marine (de bunkertak van 
Trafigura) en werd over een periode van vier maanden 
getest op zijn levensduur en duurzaamheid. De test 
heeft bij geen van de motoren problemen of significante 
verschillen in de werking aan het licht gebracht. Na 
de test is de Suezmax weer overgeschakeld op het 
gebruik van standaard hoogzwavelige stookolie. Beide 
mengsels werden geleverd in de haven van Rotterdam, 
waar een overheidsstimulans bestaat die het mogelijk 
maakt biobrandstoffen kosteneffectief bij te mengen 
bij scheepsbrandstoffen (Stimuleringsregeling 
Klimaatvriendelijke Zeevaart). 

Koolstofarmere brandstoffen zullen een belangrijke rol 
spelen op de weg naar decarbonisatie van de scheepvaart. 
Euronav zet zich in om de transitie naar koolstofarmere 
alternatieven te versnellen door de operationele 
gereedheid en het emissiereductiepotentieel van 
biobrandstoffen te testen in een context van strategische 
partnerschappen. 

De Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) en decarbonisatie van de 
scheepvaart

Vanuit regelgevend oogpunt heeft de Internationale Maritie-
me Organisatie (IMO) nieuwe CO2-reductiedoelstellingen vast-
gesteld: een vermindering met 40 % tegen 2030 en met 70 % 
tegen 2050 ten opzichte van 2008. De IMO stelde ook streefcij-
fers vast voor de jaarlijkse CO2-uitstoot van de internationale 
scheepvaart, met een vermindering van 50% tegen 2050 ten 
opzichte van 2008. 

Het Marine Environment Protection Committee (MEPC) 75 
introduceerde de Carbon Intensity Indicator (CII, koolstofin-
tensiteitsindicator) voor schepen van meer dan 5.000 GT. Deze 
schepen zullen verplicht worden te rapporteren over de kool-
stofemissies van hun activiteiten. De CII legt scheepsexploitan-
ten een bepaald percentage op waarmee ze de CO2-uitstoot 
jaarlijks moeten verminderen om aan de regelgeving te vol-
doen. De CII is gebaseerd op de jaarlijkse efficiëntieratio (AER), 
die ook in de Poseidon Principles wordt gebruikt. 

Euronav’s decarbonisatiestrategie: 
methodologische benadering

Om onze korte- en langetermijndoelstellingen te ontwikke-
len, moeten we een methodologische kader uitwerken dat de 
beperkingen en veronderstellingen waarop ze zijn gebaseerd, 
erkent. Veel factoren die cruciaal zijn voor het koolstofarm 
maken van de scheepvaart, liggen buiten onze controle en Eu-
ronav kan alleen binnen  haar eigen domein en invloedsniveau 
werken om verandering teweeg te brengen. Dit door bijvoor-
beeld motoren op groenere brandstof in haar vloot te intro-
duceren.

Bovendien anticipeert de oefening met betrekking tot de in-
troductie van langetermijndoelstellingen op nog ongekende 
marktomstandigheden van tien of zelfs vijfentwintig jaar voor-
uit, waardoor deze nog veel onzekerheden omvat. Deze risico’s 
moeten worden meegewogen waar mogelijk en erkend bij het 
vaststellen van de doelstellingen. 

Figuur 16: CO2-doelstellingen en -trajecten van de 
wereldwijde vloot onder de de IMO-doelstellingen 
(miljoen ton CO2)
Bron: Poseidon Principles
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Voor deze oefening, nemen we Scope 1- en Scope 2-emissies 
volledig en Scope 3-emissies gedeeltelijk op in ons onder-
zoek. De 99% Scope 1-emissies wordt toegeschreven aan door 
brandstoffen die we bij de uitvoering van onze activiteiten 
in onze schepen verbranden (gegevens voor 2020). De 95% 
Scope 3-emissies vertegenwoordigt 'well-to-tank'-emissies 
(upstream) van de brandstoffen die we verbranden (gegevens 
en methodologie van 2020) en die in onze analyse worden be-
handeld. 

De lijst van aannames omvat decarbonisatieparameters zoals:

a) Emissielevenscyclus: Well-to-wake;Belangrijkste KPI: CO2 
– we breiden uit naar broeikasgasniveau zodra er meer 
kennis beschikbaar is over het gewicht van methaan in 
broeikasgassen en over methaanslipmodellen;

b) Bronnen van emissiefactoren: emissiefactoren, LCV's en 
brandstofverbruik: IMO MEPC245 (66), Verordening (EU), 
2015/757, Initiatief Fuel EU Maritime Brussels, 14.7.2021 
COM(2021) 562 finaal;

Andere veronderstellingen waarmee rekening is gehouden al-
vorens het methodologisch kader op te zetten, zijn:

a) De toekomstige  vlootomvang en het commercieelbeleid 
op basis van gegevens uit het verleden; 

b) De frequentie van droogdokken en conversies ('retrofits'); 

c) De geschatte levensduur van een schip; 

d) De bedrijfsstrategie met betrekking tot de toekomstige 
vlootmix;

e) Marktvoorwaarden:
- De markt zal op grote schaal emissievrije brandstoffen 

aanbieden die worden geproduceerd via biologische 
processen of methoden waarbij hernieuwbare 
energiebronnen worden gebruikt;

- Koolstofafvangsystemen (aan boord of aan land) 
zullen op grote schaal en tegen een redelijke kostprijs 
worden ontwikkeld;

- De energiebronnen die worden gebruikt voor 
hulpsystemen/boilers zullen ook schoner worden 
of zullen door emissievrije technologieën worden 
vervangen;

- Het ontwerp, de bouw en de exploitatie van schepen 
zullen resulteren in emissiearmere prestaties.

 
Brandstoftrajecten

Hoewel er tal van hefbomen zijn om de uitstoot van de scheep-
vaart te verminderen, richten we ons omwille van onze analyse 
op de factor die het meest kritisch en impactvol is, namelijk 
de soorten brandstoffen die in de voortstuwingssystemen van 
schepen worden gebruikt. De andere beschikbare opties, zo-

als energie-efficiëntietechnologieën of operationele maatre-
gelen, kunnen echter worden gebruikt in combinatie met de 
overschakeling op schonere brandstoffen, waardoor de emis-
sies nog verder worden teruggedrongen.

We zijn uitgegaan van vijf nieuwe brandstoftrajecten plus een 
scenario waarin niets wordt gedaan om de brandstoftrajecten 
te definiëren. Dergelijke trajecten omvatten zowel drop-in-
brandstoffen bij nieuwbouwschepen als bij conversies. 

1. Scenario waarin niets wordt gedaan, waarbij de 
huidige soorten brandstof (zware stookolie en/of zeer 
laagzwavelige stookolie) tot 2050 worden gebruikt;

2. LNG-traject, waarbij nog dit decennium vloeibaar 
aardgas zal worden gebruikt als overgangsbrandstof. We 
gaan ervan uit dat wanneer voldoende synthetisch LNG 
beschikbaar komt, deze geleidelijk zal worden gebruikt 
als drop-inbrandstof om onze vloot koolstofneutraal te 
maken;

3. Biobrandstoffen (B100) – waarbij zuivere biobrandstoffen 
zullen worden gebruikt als drop-inbrandstoffen, met een 
biogehalte van 100 % (alle biobrandstoffen worden in 
aanmerking genomen, behalve biomethanol dat in het 
kader van het methanoltraject wordt behandeld);

4. Ammoniak (M), dat zal worden gebruikt voor schepen 
met 'dual fuel'-motoren en een platform dat klaar 
is voor ammoniak, ervan uitgaande dat LNG als 
overbruggingsoplossing zal dienen, waarna de schepen 
zullen worden omgebouwd tot schepen die klaar zijn voor 
ammoniak wanneer het verkrijgbaar wordt.

5. Ammoniak (H), waarbij rechtstreeks zal worden 
overgeschakeld van de huidige optie 'zware stookolie/
zeer laagzwavelige stookolie' naar ammoniak wanneer 
deze brandstof commercieel verkrijgbaar wordt. Die stap 
impliceert conversies tegen het einde van dit decennium 
of het begin van de jaren 2030.

6. Tenslotte het methanoltraject waarbij we uitgaan van 
leveringen van nieuwbouwschepen die op methanol 
varen, waarna wordt overgeschakeld op groene methanol/
biomethanol wanneer deze brandstof tegen een redelijke 
prijs op grote schaal commercieel verkrijgbaar wordt.

In dat verband zijn we ervan uitgegaan dat emissievrije brand-
stoffen zullen worden gegenereerd via upstream-koolstofop-
vangsystemen – die voldoende CO2 kunnen absorberen om de 
hele levenscyclus van de brandstof koolstofneutraal te maken 
– of als directe productie van emissievrije TtW-brandstoffen 
die worden geproduceerd door emissievrije upstream-techno-
logieën of hernieuwbare energie.
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Er is uitgegaan van emissievrije of bijna emissievrije brandstof-
fen (WtW): 

1. Synthetisch LNG via koolstofopvangoplossingen die 
tijdens de productie van brandstoffen (WtT) worden 
toegepast

2. B100-biobrandstof

3. Groene ammoniak

4. Groene methanol

We gaan ervan uit dat emissievrije schepen ten vroegste in 
2027 aan Euronav zullen worden geleverd, ongeacht het type 
emissievrije brandstof. We gaan er ook van uit dat Euronav in 
staat zal zijn om schepen om te bouwen tijdens het droogdok-
ken om op zijn vroegst in 2030 over te schakelen naar emissie-
vrije voortstuwing. Beide veronderstellingen zijn in overeen-
stemming met de recentste marktkennis over de vooruitgang 
op het gebied van de productie van ammoniak- en methanol-
motoren. 

Decarbonisatiemijlpalen van Euronav op 
korte termijn

De maritieme sector heeft erkend dat de scheepvaart koolstof-
vrij moet worden gemaakt en dat er op grote schaal moet wor-
den samengewerkt. Reders, motorfabrikanten, bevrachters, 
brandstofproducenten, oliemaatschappijen en classificatie-
bureaus moeten de handen ineenslaan en verantwoordelijk-
heid nemen voor de energietransitie die voor ons ligt. Tegelij-
kertijd moeten de IMO en de Europese Commissie een beleid 
ontwikkelen dat deze vooruitgang mogelijk maakt. Financiële 
instellingen en andere financieringsorganisaties moeten deze 
inspanningen ondersteunen door de nodige middelen ter be-
schikking te stellen en de nodige liquiditeit te verschaffen. Dit 
is nodig omdat de vereiste energietransitie enorme investerin-
gen zal vergen die alleen in het kader van een gedeelde ver-
antwoordelijkheid kunnen worden gedaan. Bovendien zullen 
banken verplicht zijn om de klimaatgebonden portefeuilles 
(Overeenkomst van Parijs) te melden aan toezichthouders, zo-
dat financiële instellingen deze kunnen ondersteunen.

Figuur 17: Potentiële brandstoftrajecten voor Euronav
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Vanuit het perspectief van reder wil Euronav haar samen-
werkingsnetwerk versterken om het decarbonisatiepotenti-
eel te vergroten. Euronav zal zich concentreren op het testen 
van nieuwe of bestaande soorten koolstofarme brandstoffen 
om de impact ervan op de efficiëntie en operationele pres-
taties te verifiëren. De stappen op korte termijn voorzien in 
een gefaseerde overgang naar koolstofneutrale reizen waar-
bij brandstoffen, marktpraktijken en operationele praktijken 
enerzijds en markttoezicht op nieuwe soorten emissiearmere 
of emissievrije brandstoffen anderzijds de weg zullen effenen. 
Verwacht wordt dat onze commerciële beslissingen over de 
verjonging van de vloot zullen aansluiten bij de marktevolu-
tie die het commercialiseringsbeleid voor onze schepen en de 
kenmerken van nieuwbouwschepen zal bepalen. 

In dat opzicht, en op voorwaarde dat de marktevolutie en  
-timing de veronderstellingen bevestigen, zal Euronav:

1. In de komende vijf jaar – vóór 2027 – 
koolstofneutrale reizen hebben voltooid

Euronav zal de huidige beschikbaarheid van koolstofneutrale 
brandstoffen op de markt, zijn operationele uitmuntendheid 
en zijn instrumenten benutten om zijn klanten koolstofneutra-
le reizen te kunnen aanbieden. Daarnaast doen we ervaring 
op met de operationele impact van dergelijke brandstoffen en 
doen we kennis op over marktmechanismen om het koolsto-

feffect van onze activiteiten te neutraliseren. Over het geheel 
genomen beantwoorden dergelijke initiatieven, zodra ze zijn 
opgeschaald, aan onze decarbonisatieambities op korte en 
lange termijn.

We verwachten dat we tussen 2022 en 2023 in staat zullen 
zijn om koolstofneutrale reizen aan te bieden door gebruik te 
maken van bestaande marktinstrumenten met CO2-compen-
satiecredits en -certificaten. Dit kan worden gerealiseerd door  
Euronav of via de diensten van onze Tankers International 
Pool. Deze praktijken zullen de nodige lessen opleveren over 
hoe dergelijke instrumenten werken en zullen benadrukken 
hoe belangrijk het is om van bij het begin koolstofneutraliteit 
op reisniveau te bereiken. Bovendien zal het alle exploitanten 
de mogelijkheid bieden hun potentiële Scope 3-emissies te 
compenseren via het gebruik van dergelijke mechanismen die 
de koolstofemissies van zeereizen compenseren.

2. In 2027 het eerste schip hebben besteld, en 
mogelijk het eerste schip in ontvangst hebben 
genomen, dat op emissievrije brandstof kan 
varen of dat achteraf kan worden aangepast 
om op emissievrije brandstof te varen.

Euronav kan zich ertoe verbinden de bestelling van emissie-
vrije schepen te onderzoeken, op voorwaarde dat de markt 
voldoende vooruitgang boekt op het gebied van:

Figuur 18: Decarbonisatiemijlpalen op korte termijn
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1. de ontwikkeling van emissiearme/emissievrije brandstof-
fen met een geringe of nul-impact op het klimaat; 

2. de productie van motoren die de brandstoffen kunnen 
verbranden; 

3. scheepsontwerp en scheepsbouw, waarbij onzekerhe-
den over het gebruik van nieuwe soorten brandstoffen 
aan boord (d.w.z. veiligheidsoverwegingen) worden aan-
gepakt;  

4. de aanleg van infrastructuur voor logistiek en bunkering 
in bekende bunkerhubs met bunkercapaciteit van emis-
sievrije brandstoffen; 

5. de invoering van marktgebaseerde maatregelen (kool-
stofbelasting) ter overbrugging van de prijskloof tussen 
alternatieve en conventionele soorten brandstoffen die 
tegen een redelijke prijs en op grote schaal worden aan-
geboden. 

Als de bestelling vóór of tegen 2024 wordt geplaatst, bestaat 
de kans dat Euronav tegen 2027 zijn eerste emissievrije schip 
geleverd krijgt.

Euronav’s decarbonisatiedoelstellingen 
op lange termijn en ons streven naar 
klimaatneutraliteit

Bovengenoemd kortetermijntraject zal het mogelijk maken 
kennis op te bouwen om onze langetermijnambitie op een vei-
ligere en slimmere manier te verwezenlijken. Met dit: 

1. Verbindt Euronav zich ertoe de 
koolstofintensiteit van zijn gehele vloot 
uiterlijk in of vóór 2030 met 40% te 
verminderen ten opzichte van 2008 

Euronav heeft diepgaand onderzoek verricht met veron-
derstellingen met betrekking tot onze hefbomen om onze 
koolstofintensiteit op vlootniveau tegen 2030 op een veilige 
manier met 40% te verminderen ten opzichte van 2008. Dit 
komt overeen met de intensiteitsdoelstelling van de IMO voor 
2030 en met het traject van de Poseidon Principles. Tot op 
heden heeft Euronav tussen 2008 en 2021 een AER-reductie 
van 27% gerealiseerd. In de praktijk zal de AER van Euronav’s 
vloot, die in 2008 3,10 gram CO2/dwt-nm bedroeg, tegen 2030 
zal zijn gedaald tot 1,65 gram CO2/dwt-nm, wat een daling is 
met 47% in vergelijking met 2008. Als Euronav de intensiteits-
vermindering lineair voortzet, verwachten we een reductie 
van 87% tussen 2008 en 2050. Als we het minder ambitieuze  

Figuur 19: Realisatie van de koolstofintensiteit op lange termijn
Bron: Euronav
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decarbonisatiescenario (biobrandstoftraject) toepassen dat 
tegen 2021 begint en uitgaande van een lineaire verlaging, 
bereikt Euronav tegen 2047 een intensiteit van nul op vlootni-
veau. Alle andere geteste brandstoftrajecten hebben vóór die 
datum een niveau van nul AER op vlootniveau. Het koolstofvrij  
maken van de scheepvaart zal echter niet lineair zijn en zal be-
rusten op een mix van verschillende technologieën en brand-
stoffen, zoals milieuvriendelijkere motoren, operationele 
maatregelen en energie-efficiëntietechnologieën. In ons geval 
hebben we veel opties ter beschikking, waardoor de doelstel-
lingen voor zowel 2030 als 2050 haalbaar zijn (figuur 19).

Om het potentieel van de emissiereductieopties te begrijpen, 
hebben we ze in kaart gebracht aan de hand van drie belang-
rijke parameters: hun CO2-impact, de tijdshorizon waarin ze 
zullen worden toegepast en ons eigendomsniveau voor elk 
van die opties. Dat laatste omvat de controle van Euronav over 
elk van de hefbomen tot ze volledig zijn toegepast. Zo zullen 
onze decarbonisatiedoelstellingen niet kunnen worden ver-
wezenlijkt als de andere marktspelers niet hun deel van de 
verantwoordelijkheid op zich nemen. 

De haalbaarheidskaart (figuur 20) geeft de positie van de vier 
hefbomen aan: brandstoffen, vlootverjonging, operationele 
maatregelen en technische maatregelen (technologieën ter ver-
betering van de energie-efficiëntie). De input van die analyse be-
rust op onze operationele gegevens en percepties. Belangrijke 
veronderstellingen die hun positie op de kaart bepalen:

a) Energie-efficiëntiemaatregelen hangen af van de 
naleving van de milieuregelgeving (CII en EEXI) waaraan 
onze schepen onderworpen zijn, samen met CAPEX-
beslissingen. Daarom kunnen ze worden behandeld als 
een investeringsbeslissing met een geringe afhankelijkheid 
van externe factoren. 

b) Operationele maatregelen, zoals het verlagen van 
de snelheid, zijn afhankelijk van de beslissing van de 
exploitanten met betrekking tot de spotmarkt, en zouden 
een groter effect hebben als ze door reders en bevrachters 
gezamenlijk worden uitgevoerd. Als zodanig is het initiatief 
niet volledig in onze handen. 

c) Vlootverjonging is een beleid met een grote impact dat 
geldt voor alle reders die op de een of andere manier hun 
vloot vernieuwen. De verjonging van de vloot valt dus 
binnen onze controle. Er is echter een commercieel beleid 
dat voorschrijft dat wanneer een schip om diverse en 
bredere marktredenen buiten bedrijf zal worden gesteld, 
dit van invloed is op dergelijke commerciële beslissingen.

Tenslotte is de energietransitie een langdurig proces dat de 
dynamiek van de sector, de netwerken van meerdere belang-
hebbenden en de coördinatie en samenwerking van meerde-
re krachten omvat. Het is een gebied waarop Euronav zaken 

in beweging brengt door partnerschappen op te zetten die de 
ontwikkeling van emissievrije brandstoffen versnellen. We sti-
muleren de productie van schone energiebronnen alleen op 
het invloedsniveau waar we ons ertoe verbinden schepen te 
bestellen die geschikt zijn voor conversie tot schepen die op 
ammoniak kunnen varen wanneer deze brandstof commercieel 
verkrijgbaar is. 

Figuren 21 en 22 weerspiegelen de resultaten van een gerich-
te oefening die illustreert hoe technische energie-efficiëntie-
maatregelen kunnen bijdragen aan het behalen van onze in-
tensiteitsdoelstellingen op korte en middellange termijn. Onze 
hypothese begint met het opstellen van een plan voor het 
beheer van de energie-efficiëntie per schip, waarbij verschil-
lende energie-efficiëntieoplossingen kunnen worden getest 
en geïmplementeerd. Aangezien dit binnen onze controle ligt 
en er een brede waaier van technologieën bestaat, is dit onze 
belangrijkste hefboom. 

Figuur 20: Haalbaarheidskaart
Bron: Euronav
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Energie-e�ciëntietechnologieën

De lichtblauwe lijn in deze figuren geeft het traject van de Po-
seidon Principles V3.0 weer, verbeterd met een pad dat nog 
eens 2% lager ligt. Dit is onze verbintenis voor onze aan duur-
zaamheid gekoppelde lening van 2020 – een verbintenis die 
ambitieuzer is dan het IMO-intensiteitstraject dat in de loop 
van 2021 van kracht is.

Energie-efficiëntietechnologieën, zoals deze die in de grafiek 
zijn opgenomen, doen de AER met ongeveer 10 tot 20% dalen, 
afhankelijk van de mix van geïmplementeerde oplossingen. 
Als we voor een gemiddelde Suezmax een aangroeiweren-
de rompcoating, een aangroeiwerende schroefcoating, een 
hoogefficiënte schroef, een egalisatiekanaal, 'propeller boss 

Figuur 21: Suezmax-traject – basisjaar 2020
Bron: Euronav

Figuur 22: VLCC-traject – basisjaar 2020
Bron: Euronav

cap fins' (PBCF's), aandrijvingen met variabele frequentie en, 
indien haalbaar, windaandrijving toepassen, verwachten we 
dat de AER van de gemiddelde Suezmax met ongeveer 18,5 % 
zal dalen van 3,26 gram CO2/dwt-nm in 2020 tot 2,66 gram CO2/
dwt-nm in 2030. Dit is echter niet genoeg, want het uitgangs-
punt voor de Poseidon Principles (-2%) is 3,19 gram CO2/dwt-
nm, terwijl ons streefcijfer 2,36 gram CO2/dwt-nm is, wat wordt 
geïllustreerd door de blauwe lijn. 

Hetzelfde geldt voor de profielen van onze VLCC's, hoewel 
we daar minder onder druk staan om onze AER-indicator te-
gen 2030 te verlagen. De reden is dat we al voorliggen op de 
ambitieuze doelstelling van de Poseidon Principles van 2020. 
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CO2 reductie Suezmax VLCC

Technische maatregelen - 18 % - 20 %

Operationele maatregelen - 13 % - 20 %

Vlootverjonging - 25 % - 8 %

Alternatieve brandstoffen - 22 % - 22 %

Volgens onze analyse kunnen we onze AER-doelstelling alleen 
halen als we onze strategie uitbreiden en een mix van decar-
bonisatie-opties opnemen voor zowel Suezmax-schepen als 
VLCC's. Dit laatste wordt ook gestaafd door figuur 19, waar een 
reeks beschikbare opties voor decarbonisatie moeten wor-
den geactiveerd en pas tegen die tijd verwacht Euronav onze 
doelstelling voor 2030 te halen. De scheepvaartmarkt heeft al 
partnerschappen tot stand gebracht die werken aan dergelijke 
verschillende decarbonisatietrajecten.

Uit de analyse blijkt dat we onze Poseidon Principles (PP)-doel-
stelling (-2 %) kunnen realiseren als we ten minste twee van 
de vier beschikbare hefbomen, of de meeste hefbomen tot op  
zekere hoogte, toepassen. Onze analyse toont aan dat Euronav 
voor de gemiddelde profielen van zowel Suezmax-schepen als 
VLCC's op een veilige wijze de PP-doelstelling (-2 %) kan over-
treffen indien we een evenwichtige strategie van operationele 
maatregelen gericht op de verlaging van het brandstofverbruik 
volgen in combinatie met energie-efficiëntiemaatregelen, het 
vlootverjongingsplan voor de komende jaren en vervolgens 
een geleidelijke overschakeling op emissievrije brandstoffen. 
En dit niet veel later dan wanneer de respectievelijke schepen 
commercieel beschikbaar worden. 

Figuur 23 geeft de impact van elk van de vier hefbomen weer. 
Voor onze analyse zijn alle onderzochte maatregelen beoor-
deeld aan de hand van een typisch schip dat op zware stook-

olie vaart, en a priori zonder enige voorafgaande technische of 
energetische ingreep. De reductiepercentages komen overeen 
met de specificaties van onze vloot en impliceren geen ge-
middelden voor de sector. Ze illustreren ook de impact tussen 
2020 en 2030. Zo zal de impact van alternatieve brandstoffen 
naar verwachting toenemen vanaf het moment dat onze vloot 
meer emissievrije brandstoffen gebruikt.

De in de tabel gepresenteerde omvang van de impact bewijst 
eens te meer dat indien een geselecteerde reeks oplossingen 
wordt toegepast, dit ertoe kan leiden dat we onze AER-
doelstelling voor 2030 halen. Als alle maatregelen maximaal 
worden toegepast, is het uiteindelijke effect niet gelijk aan 

Figuur 23: Impact van vier hefbomen op CO2-reductie

Figuur 24: Decarbonisatiebeslissingsboom
Bron: Euronav
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nismen die emissies compenseren door waar mogelijk extra, 
nieuwe hernieuwbare energie in het net te introduceren. Onze 
inspanningen zullen erop gericht zijn onze CO2-emissies door 
koolstofcompensatie te beperken tot minder dan 10% van de 
totale CO2-uitstoot van 2020. 

We zullen Scope 3-emissies in onze langetermijnverbintenis-
sen kunnen opnemen als we ons due diligence-onderzoek 
kunnen uitvoeren in samenwerking met onze partners en le-
veranciers in de uitgebreide waardeketen. Samen zullen we de 
emissiestromen identificeren die we indirect veroorzaken via 
onze activiteiten en werkzaamheden, en zullen we mitigatie-
plannen ontwikkelen waarmee we onze Scope 3-decarbonisa-
tiedoelstelling kunnen bepalen. 

Zoals eerder beschreven, gaan we onze Scope 1-emissies aan-
pakken, die 99% van onze totale Scope 1- en Scope 2-emissies 
uitmaken. Scope 2-emissies vertegenwoordigen voornamelijk 
de energie die in onze kantoren wordt gebruikt voor verlich-
ting, verwarming en andere voorzieningen. Onze verbintenis 
vanuit alle afdelingen waarover wordt gerapporteerd, is dat 
onze officemanagers wereldwijd hun energiebeleid zullen af-
stemmen op nationale hernieuwbare-energieplannen om in 
Euronav’s verbonden faciliteiten klimaatneutrale energie te 
gebruiken wanneer deze tegen een redelijke prijs beschikbaar 
komt. Deze verbintenis zal onze inspanningen om onze Scope 
2-decarbonisatiedoelstellingen te verwezenlijken, versnellen.

De beslissingsboom in figuur 24 illustreert onze besluitvor-
mingstrajecten tot 2030, die nog steeds enigszins onzeker 
maar minder vaag zijn. De onzekerheid doet zich vooral voor 
tussen 2030 en 2050. We erkennen de risico's en opportuni-
teiten voor die periode, maar kunnen ons toch engageren om 
onze scheepvaartactiviteiten tegen 2050 koolstofvrij te maken.

2. Heeft Euronav zich geëngageerd om zijn 
Scope 1- en 2-emissies tegen 2050 netto op nul 
te krijgen, met de ambitie om dat doel vanaf 
2040 of later te bereiken

We verbinden ons ertoe alles te doen wat binnen onze mo-
gelijkheden ligt om onze scheepvaartactiviteiten tegen 2050 
koolstofvrij te maken. In het geval van restemissies die niet 
met de tot dusver bekende oplossingen kunnen worden aan-
gepakt, streven we naar marktoplossingen, instrumenten en 
mechanismen die de emissies compenseren en waar mogelijk 
additionaliteit introduceren. Onze analyse toont echter aan 
dat het netto nulpunt voor Scope 1 en 2 al in 2040 of later kan 
worden bereikt, op voorwaarde dat de marktdynamiek die 
we veronderstelden dienovereenkomstig zal werken. Daarom 
blijft ons engagement voor 2050 behouden, maar onze ambi-
tie is voor 2040 of later. In het geval van restemissies die niet 
kunnen worden aangepakt met de tot nu toe bekende oplos-
singen, streven we naar marktoplossingen, tools en mecha-

de som van de bovenstaande waarden vanwege het dubbel 
tellen van factoren (bv. energie-efficiëntiemaatregelen 
toegepast op een eco-efficiënt nieuwbouwschip). Figuur 24 
geeft de strategische beslissingsboom van Euronav weer met 
betrekking tot de beschikbare decarbonisatieopties met een 
tijdsperspectief. De waarden zijn gemiddelden tussen VLCC's 
en Suezmax-schepen.
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CO2-neutrale uitkomst op reisniveau
TI pool gaat 
CO2-neutrale reizen 
aanbieden via 
compensatie

Koolstofneutraliteit 
bij retourvaart via 
koolstofarme 
brandsto�en

Eerste schip dat 
op emissievrije 
brandsto�en 
vaart in ons 
orderboek/vloot

40% lagere 
koolsto�ntensiteit 
per schip vs. 2008

Minstens 
80% minder 
koolsto�ntensiteit 
per schip vs. 2008
Netto-nul in zicht

Emissievrije 
uitstoot

TI Pool zal capaciteit opbouwen om CO2-neutrale reizen 
aan te bieden aan de Pool's VLCC-klanten door gebruik te 
maken van marktinstrumenten voor koolstofcompensatie 
die - gedeeltelijk of volledig - reisemissies neutraliseren

Eerste CO2-neutrale reis aangeboden aan 
een of meer van onze klanten, inclusief 
ballastgedeelte
Ook hebben we de meest duurzame biobrandstof 
getest (B100) tijdens de overtocht of op de ligplaats

We verwachten dat in 2027 het eerste schip op 
emissievrije brandsto�en onze vloot zal vervoegen 
als het vóór of tegen 2024 wordt besteld
We verwachten ook een reductie van ten minste 20% van 
de jaarlijkse efficiëntieratio per VLCC en Suezmax versus 2019

Tegen 2030 commercieel levensvatbare, 
emissievrije schepen in onze vloot hebben

Eerste emissievrije NB geleverd afhankelijk van 
beschikbaarheid op de markt – eerste aanpassingen 
aan emissievrije schepen

We streven naar een 80% lagere koolstof-
intensiteit per schip ten opzichte van 2008

80% van onze vloot rijdt op scherp geprijsde emissievrije 
brandstoffen (bijv. CO2-belasting van kracht)

Tegen 2050 streven we naar netto-nul 
CO2-uitstoot van spotoperaties

Duurzaamheidsstrategie om koolstofneutraliteit
te waarborgen

Figuur 25: Decarbonisatietraject van Euronav
Bron: Euronav
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Modernisering van de vloot – strategie 
inzake nieuwbouwschepen

Om haar decarbonisatie-inspanningen te intensiveren, heeft 
Euronav in verschillende domeinen geïnvesteerd, zoals kool-
stofarmere brandstoffen, operationele maatregelen en techni-
sche maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen. Een 
van onze belangrijkste hefbomen voor decarbonisatie is onze 
vlootverjongingsstrategie. De strategie illustreert het tempo en 

de kwaliteit van de vlootverjonging in lijn met de energietran-
sitie en is gericht op de aankoop van schepen met energie-ef-
ficiënte motoren. Dit zal leiden tot een inherente vermindering 
van het brandstofverbruik en lagere CO2-emissies. Zo is uit een 
vergelijking tussen twee schepen, de Suezmax Maria (bouw-
jaar 2012 – 157.523 dwt) en de Suezmax Cedar (bouwjaar 2022 
– 157.523 dwt), gebleken dat het dagelijkse stookolieverbruik 
van de hoofdmotor met 20% daalde bij gebruik van een zelfde 
type brandstof en een referentiesnelheid van 14,5 knopen. Het 
ecologische ontwerp van nieuwe motoren levert Euronav een 
concurrentievoordeel op en ondersteunt onze inspanningen 
om onze vlootactiviteiten koolstofvrij te maken. 

Moderne vloot

Een moderne scheepsvloot is essentieel om te voldoen aan 
zowel de eisen van de klant als de steeds strengere milieu-, 
financiële en veiligheidsvoorschriften. Hoe jonger de vloot, 
hoe lager het brandstofverbruik. Dit geeft de vloot een con-
currentievoordeel, maar het is ook cruciaal vanuit milieuoog-
punt omdat het de hoeveelheid CO2 die de vloot per ton-mijl 
uitstoot, vermindert. Een jongere vloot en meer geavanceerde 
technologie dragen bij tot het reduceren van de emissies in de 
scheepvaart. 

Risico-overzicht

Dertig jaar vooruit plannen gaat gepaard met een grote mate 
van onzekerheid, die meestal wordt aangepakt via uitgebreide 
methodologische veronderstellingen die berusten op wankele 
hypotheses. En dat kan aanvaardbaar zijn, als men rekening 
houdt met de complexiteit van het werk en als alle potentiële 
risico's die de geldigheid van veronderstellingen bepalen, van 
tevoren worden onderkend. Figuur 26 laat een reeks tech-
nologische, markt-, regelgevings- en sociale risico's zien die 
verbonden zijn aan onze decarbonisatiestrategie en die ook 
breed worden geregistreerd. Deze risico's zijn de factoren die 
bepalend zijn voor de mate van intensiteit en granulariteit die 
de energietransitie vereist.
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Figuur 26: Methodiek risico-overzicht
Bron: Euronav
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Maria (2012 - 157.523 dwt) Cedar (2022 - 157.310 dwt)

Energy Efficiency Design 
Index (EEDI) 3.256 gr/tnm 2,793 gr/tnm

Snelheid 15,9 knopen bij NRC, ontwerp 
diepgang, met 15% zeemarge

14,5 knopen bij NRC, ontwerp 
diepgang, met 15% zeemarge

Maximum Continuous Rating 
(MCR) 18.660 kW aan 91 rpm 15.690 kW aan 71. Rpm

Normal Continuous Rating 
(NCR) 16.790 kW aan 87.9 rpm 10.905 kW aan 63.2 rpm

Dagelijks stookolieverbruik 
van hoofdmotor 66,9 ton/dag aan NCR 40,1 ton/dag aan NRC

Dagelijks stookolieverbruik 
van hoofdmotor

46,4 ton VLSFO/dag aan 14,5 
knopen

36,8 ton HFO/dag aan 14,5 knopen

Energiebesparende 
apparaten (ESD) Was niet in standaardspecificatie

Wake equalizing duct; Propeller Boss 
Cap Fin (PBCF), bulbus roer efficiënter 

boeg en achtersteven ontwerp

Propeller 8.350 mm in diameter 8.900 mm in diameter

Roer Semi-balans Volledig spaderoer

Voorzieningen voor 
toekomstig dualfuel werking 
HFO of LNG

Nee Ja

Figuur 27: Vergelijking energieparameters ouder schip vs 
nieuwbouw
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Volledig uitgerust met BWTS

Schepen verkocht met BWTS

Subtotaal met BWTS

2dehands schepen met BWTS

Conversies van BWTS

Nieuwbouw met BWTS

Van vorig jaar

Nieuwbouwschepen en specificaties

Nieuwbouwschepen – VLCC-schepen 

In april 2021 sloot Euronav een overeenkomst met de Hy-
undai Samho-scheepswerf voor de bouw van twee nieuwe  
VLCC-schepen. Beide schepen worden in het eerste kwartaal 
van 2023 opgeleverd en kosten 186 miljoen USD en-bloc, in-
clusief 4,2 miljoen USD aan toevoegingen en upgrades van 
de standaardspecificaties. In juni 2021 lichtte Euronav de op-
tie om een contract te sluiten voor de bouw van een derde  
VLCC-schip met dezelfde specificaties. Het schip wordt in het 
tweede kwartaal van 2023 opgeleverd. De schepen krijgen 

Ballastwaterbehandeling

Ballastwater is van essentieel belang voor de commerciële 
scheepvaart. Het compenseert het gewichtsverlies dat ont-
staat bij het lossen van een schip of bij het verbruik van brand-
stof, en zorgt zo voor stabiliteit, minder druk op de romp en een 
betere voortstuwing en manoeuvreerbaarheid. Wereldwijd 
vervoeren zeeschepen elk jaar 3 tot 5 miljard ton ballastwater. 
Het water dat zij naar binnen pompen bevat echter ook een 
verscheidenheid aan inheemse organismen die meereizen en 
uiteindelijk buiten hun natuurlijke habitat terechtkomen. Hoe-
wel de meeste vervoerde soorten het niet overleven wanneer 
het ballastwater wordt geloosd, gedijen sommige goed in hun 
nieuwe omgeving. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden ver-
dringen of doden ze inheemse soorten. In dergelijke gevallen 
vormen ze een ernstig risico voor de plaatselijke ecosystemen, 
de volksgezondheid en de regionale economieën. Ze kunnen 
ernstige en onomkeerbare schade veroorzaken.

Om de overdracht van schadelijke aquatische organismen en 
ziekteverwekkers tot een minimum te beperken en uiteindelijk 
te elimineren, heeft de mondiale regelgevende instantie voor 
de scheepvaart, de IMO, in 2004 het Internationaal Verdrag 
voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimen-
ten van schepen aangenomen (het Ballast Water Management 
(BWM)-verdrag). Dit verdrag is van toepassing op alle schepen 
met ballastwatercapaciteit die worden ingezet in de internati-

onale handel. Het verdrag is op 8 september 2017 wereldwijd 
in werking getreden en werd verplicht voor nieuwe schepen en 
voor schepen bij hun volgende speciale inspectie (5, 10 en 15 
jaar, en daarna elke 30 maanden). 

Het aantal tankers die Euronav in eigendom heeft en die voor-
zien zijn van systemen voor de behandeling van ballastwater 
is de laatste vijf jaar voortdurend toegenomen, zoals figuur 28 
illustreert. De toepassing van de technologie om te voldoen 
aan deze wereldwijde conventie, illustreert dat positieve en 
doeltreffende maatregelen die onder een mondiale regelgever 
worden genomen tot aanzienlijke milieuverbeteringen kun-
nen leiden. 

Figuur 28: Evolutie van de op Euronav-schepen geïnstalleerde 
systemen voor de behandeling van ballastwater
Bron: Euronav
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Scrubbers en Euronav

Conversie versus nieuwbouw

Geïmplementeerd op nieuwbouwschepen: 

• 4 VLCC's in eigendom geleverd in het eerste kwartaal van 2021

•  2 Suezmax-schepen TC-in het vierde kwartaal van 2020

de structurele notatie 'LNG Ready' en Euronav werkt samen 
met de scheepswerf en het classificatiebureau om er ook de  
structurele notatie 'Ammonia Ready' aan toe te voegen.

Nieuwbouwschepen – Suezmax 

Euronav heeft contracten gesloten voor de bouw van 3 Suez-
max-schepen met een totale kostprijs van 199,2 miljoen USD 
(66,4 miljoen USD per schip). De schepen worden in het derde 
kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd. 
De schepen zullen een zekere mate van gereedheid hebben 
om in een later stadium te worden omgebouwd tot volledig 
uitgeruste ammoniakschepen met 'dual-fuel'-motoren, met 
behoud van de mogelijkheid om ze om te bouwen tot dual- 
fuel LNG-schepen als dat commercieel zinvoller zou zijn.

Sinds het einde van 2019 verkocht Euronav haar belangen in 
acht oudere schepen (drie Suezmax-schepen en vijf VLCC's) 
met als gemiddeld bouwjaar 2005. Het geïnvesteerde kapitaal 
werd gerecycleerd in 12 nieuwe grote tankers, waarvan vier 
moderne eco-VLCC's sinds het eerste kwartaal van 2021 op 
het water zijn, naast drie moderne eco-VLCC's en vijf moderne 
eco-Suezmax-schepen die nog in aanbouw zijn. De schepen 
worden opgeleverd in 2022, begin 2023 en het eerste kwartaal 
van 2024. Alle nieuwbouwschepen zullen gespreid worden op-
geleverd, zodat de ontwikkeling van met ammoniakmotoren 
uitgeruste tankers gestaag kan worden voortgezet en de sche-
pen kunnen profiteren van de toepassing van het Joint Deve-
lopment Program dat Euronav en Hyundai Heavy Industries 
(HHI) en de classificatiebureaus Lloyd's Register en DNV in juli 
hebben opgezet. Meer informatie over het Joint Development 
Program is te vinden op p 35.

Figuur 29: Leveringsschema nieuwbouwschepen

• 2 Suezmax-schepen voor levering in het eerste kwartaal 
van 2022

• Optie voor een scrubber op drie nieuwbouw Suez-
max-schepen, oplevering in het vierde kwartaal van 2023 
en het eerste kwartaal van 2024 

• 3 VLCC's voor levering in het eerste kwartaal van 2023

Geïmplementeerd bij conversie: 
• 4 schepen gepland voor aanpassing in het eerste kwartaal 

van 2022 (Ilma, Ingrid, Iris en Alsace)

Recyclage van de schepen

De realiteit onder ogen zien 

Ons doel is om het punt te bereiken waarop we de volledige 
verantwoordelijkheid voor onze activa gedurende hun hele 
levenscyclus kunnen nemen. Een schip bereikt bijvoorbeeld 
een punt waarop de commerciële waarde ervan aanzienlijk af-
neemt – meestal wanneer schepen 15 tot 20 jaar oud worden. 
De zorg voor onze schepen houdt niet op aan het eind van hun 
commerciële levensduur, in die zin dat we verantwoorde recy-
clagepraktijken toepassen voor zover dat in onze macht ligt. 

Schepen zijn grote constructies waarvan de ontmanteling en 
recyclage heel wat menselijke inspanning vergen. De uitrusting 
van schepen bestaat uit verschillende soorten materialen en 
dus is de verwerking ervan een delicate zaak. Sommige ma-
terialen hebben eigenschappen die een nadelig effect kunnen 
hebben op het milieu. Daarom is er behoefte aan een wereld-
wijde regelgeving en harmonisatie van goede recyclageprak-
tijken, aangezien de scheepvaart een wereldwijde activiteit is. 

Helaas worden de meeste schepen ontmanteld in subopti-
male faciliteiten waar het ontbreekt aan zichtbaarheid als het 
gaat om het voorkomen van milieuverontreiniging tijdens de 
recyclage, arbeidsethiek, gezondheids- en veiligheidsnormen 
en ten slotte anti-corruptiepraktijken. 
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ronav en het merendeel van de schepen in de vloot een groen 
paspoort en/of andere classificaties (bv. ENVIRO). Euronav  
voldoet aan de recentste EU-voorschriften die voorzien in de 
invoering van een inventaris van gevaarlijke materialen (In-
ventory of Hazardous Materials (IHM)) en een onderhoudsplan 
voor elk schip. Het type, de hoeveelheid en de locatie van de 
gevaarlijke materialen worden in dat register opgenomen en 
gevaarlijke materialen moeten duidelijk herkenbaar zijn. De 
vereisten dienen als identificatie van het schip, worden regel-
matig bijgewerkt en worden overgedragen aan de volgende 
eigenaar van het schip. 

We hebben het bedrijf gepositioneerd als een topoperator 
en we onderhouden een moderne vloot. Daarom verkopen 
we onze schepen vaak geruime tijd voordat ze het natuurlijke 
einde van hun levensduur hebben bereikt. Ze worden dan ver-
der ingezet voor handelsactiviteiten of worden omgebouwd, 
meestal tot FSO-schepen (Floating, Storage & Offloading) of 
FPSO-schepen (Floating, Storage, Production & Offloading). 
We zijn ook verantwoordelijk voor schepen die met het oog op 
recyclage aan derden worden verkocht. Euronav moet samen 
met de scheepswerven een monitoringmechanisme opzetten 
om ervoor te zorgen dat het scheepsrecyclagebedrijf op ver-
antwoorde wijze handelt en even strenge ethische en maat-
schappelijk verantwoorde normen hanteert. Dit houdt in dat 
de betrokken faciliteit onderworpen wordt aan een audit, die 
ze tot tevredenheid van Euronav moet doorstaan. 

We nemen ook actief deel aan vele industriële fora waar we 
verantwoorde scheepsrecyclagepraktijken op sectorniveau 
promoten. 

Onze recyclageprincipes, die we op onze hele vloot zullen toe-
passen, zullen een reeks standaard nalevingsvoorschriften ver-
tegenwoordigen die in overeenstemming zijn met alle toepas-
selijke regelgeving, maar ook de beste praktijken in de sector 
en onze ESG-cultuur. 

De kosten van het recycleren van een schip, met het nodige 
respect voor het milieu en de veiligheid van de arbeiders op 
gespecialiseerde werven, zijn moeilijk te voorspellen, aan-
gezien regelgeving en goede praktijken in de sector, die tot 
zelfregulering leiden, in de loop van de tijd drastisch kunnen 
veranderen. De Groep beschouwt de recente trends in de 
staalindustrie en de vooruitzichten van de toekomstige vraag 
naar staalschroot nu echter als indicatief voor een positieve 
restwaarde van haar schepen, rekening houdend met verwij-
deringskosten.

We merken op dat de staalschroottarieven van vorig jaar onge-
kend hoge waarden hebben bereikt van meer dan 600 USD per 
Light Displacement Tonnage (LDT). Het vroegere standpunt 
van de Vennootschap was dat tegen de tijd dat de schepen 

De scheepvaartsector, en met name reders, proberen invloed 
uit te oefenen om te komen tot meer gereguleerde praktij-
ken, een betere zichtbaarheid en monitoring van recyclage-
praktijken. Totdat we dat niveau hebben bereikt, is het echter 
onze verantwoordelijkheid om duurzaamheid in te bedden in 
scheepsrecyclage door veilige, klimaatbestendige en maat-
schappelijk aanvaardbare scheepsrecyclagepraktijken te be-
vorderen. 

Waar verantwoordelijkheid en ambitie elkaar 
ontmoeten 

Euronav streeft ernaar om al haar schepen op een duurzame, 
veilige en milieuvriendelijke wijze te recycleren en de daarmee 
verbonden activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde 
en ethische manier uit te voeren, steeds met inachtneming van 
alle toepasselijke wet- en regelgeving. Euronav streeft ernaar 
verwondingen, ongevallen en andere negatieve gevolgen die 
voortvloeien uit het recycleren van schepen te voorkomen en 
tot een minimum te beperken. We streven naar de ontwikke-
ling van een volwaardig scheepsrecyclagebeleid dat uitvoering 
zal geven aan een verantwoorde en op circulariteit gebaseerde 
aanpak bevestigt. 

Onze principes 

Als we de eigenaar zijn van een schip aan het eind van zijn le-
vensduur en er geen andere mogelijkheid is dan het schip te 
ontmantelen, kunnen we besluiten om het schip te recycleren. 
Als reder nemen we de volledige verantwoordelijkheid ('van de 
wieg tot het graf') op ons en hanteren we een strikt controle- 
en inspectieregime voor de goedkeuring van de scheepsrecy-
clagebedrijven waarop we een beroep doen. We sluiten geen 
compromissen wat beginselen op het gebied van veiligheid, 
milieu, mensen en arbeid betreft, en kijken streng er toe op dat 
er geen sprake is van corruptie en dat onderaannemingen vol-
ledig transparant zijn. Deze beginselen bepalen hoe we zaken 
doen en partnerschappen opbouwen. 

Scheepsrecyclage is een belangrijke zaak waaraan Euronav 
actief werkt, niet alleen wanneer het schip klaar is voor ont-
manteling, maar vanaf de eerste dag van het leven van het 
schip. Het groene paspoort en/of andere classificaties (bv. EN-
VIRO) zijn belangrijke elementen van het recyclagebeleid. Het 
zijn documenten die de gehele levensduur van een schip vol-
gen, te beginnen bij de bouw ervan. Deze documenten moe-
ten regelmatig worden bijgewerkt door alle verschillende par-
tijen die bij de levenscyclus van een schip betrokken zijn. Ze 
bevatten informatie zoals bijzonderheden over het schip, de-
tails over de scheepswerf en, het allerbelangrijkste, informatie 
over elk product dat bij de bouw en exploitatie van het schip 
is gebruikt. Omdat het groene paspoort zo belangrijk is binnen 
het recyclagebeleid, dragen alle nieuwbouwschepen van Eu-
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het einde van hun nuttige levensduur bereiken, hun restwaar-
de waarschijnlijk gelijk zou zijn aan de kosten van de verwij-
dering. Dit lijkt niet langer het geval te zijn en heeft geleid tot 
een herbeoordeling door het management, resulterend in een 
schatting van de restwaarde van schepen die oploopt van nul, 
netto, tot een restwaarde gelijk aan het lichtgewicht tonnage 
van elk schip vermenigvuldigd met een voorspelde schroot-
waarde per ton na ontmanteling, min de verwijderingskosten 
zoals herpositionering van het schip, commissies en voorbe-
reidingskosten, en rekening houdend met de impact van (ver-
anderingen in) wereldwijde recyclageregelgeving (EU-regelge-
ving versus andere) en ontwikkelingen.

In overeenstemming met wereldwijde 
voorschriften en overeenkomsten 

We zijn een groot voorstander van het Internationaal Verdrag 
van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van 
schepen, 2009. We hopen dan ook dat dit verdrag zeer spoe-
dig in werking zal treden. Euronav zal blijven voldoen aan alle 
wereldwijde, regionale en lokale relevante en van toepassing 
zijnde regelgeving om te verzekeren dat onze schepen op een 
transparante en gecontroleerde manier worden gerecycleerd 
en het hele recyclageproces wordt opgevolgd. Met inachtne-
ming van alle relevante regels en voorschriften, zouden we het 
hele recyclageproces volgen tot het allerlaatste onderdeel is 
gedemonteerd. 

Duurzaam aankopen

Duurzame aankoopstrategie

Onze focus ligt op het opbouwen van betrokkenheid en solide 
partnerschappen met onze interne en externe medewerkers. 
Zij spelen een sleutelrol in onze kernactiviteiten en delen 
vergelijkbare principes wat veiligheid, kostenefficiëntie en de 
kwaliteit van diensten en producten betreft. Twee hoofdprin-
cipes beschouwen duurzaamheid als een beoordelingscrite-
rium:

• De selectie van leveranciers op basis van de meest voor-
delige combinatie van kosten, kwaliteit en duurzaamheid 
om aan de vereisten te voldoen, waarbij duurzaamheid 
een afstemming op onze duurzaamheidsstrategie en ons 
duurzaamheidsbeleid inhoudt via identificeerbare opera-
tionele efficiëntie.

• De conformiteit van goederen en diensten met ons duur-
zaamheidsbeleid en de afstemming van de kwaliteit en 
prestaties van goederen en diensten op onze duurzaam-
heidsambitie. 

Om de bovengenoemde principes in de praktijk te brengen, 
hebben we een kader voor de beoordeling van leveranciers op 
basis van ESG-criteria ontwikkeld, dat is ingebed in ons beleid 
voor de evaluatie van leveranciers. Daarnaast hebben we in-
strumenten ontwikkeld om ervoor te zorgen dat onze leveran-
ciers bij de levering van diensten onze gedragscode voor leve-

Figuur 30: Euronav Supplier Sustainability Index
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ranciers en ons duurzaamheidsbeleid naleven. Duurzaamheid 
wordt geïntegreerd in ons aankoopbeleid en kan worden aan-
getoond aan de hand van de volgende doelstellingen: 

• Tegen eind 2022 een einde maken aan het gebruik van 
wegwerpplastic op alle schepen; 

• Tegen eind 2022 een uitgebreid model voor betrokkenheid 
van de waardeketen opzetten en toepassen; 

• Duurzaamheidsgerelateerde KPI's integreren en met be-
langrijke leveranciers samenwerken aan een koolstofar-
mere waardeketen; 

• Energie-efficiënte aanpassingen (bv. het aanbrengen van 
aangroeiwerende verf om de broeikasgasvoetafdruk te 
verkleinen) aanbesteden; 

• Belangrijke leveranciers zich ertoe laten verbinden om een 
ISO 14001-certificaat te behalen;

• Een kader ontwikkelen om de Scope 3-emissies met be-
trekking tot onze scheepsbeheeractiviteiten bij te houden 
en te verminderen.

 
Euronav Supplier Sustainability Index (ESSI) 

De Euronav Supplier Sustainability Index (ESSI) is een sco-
rekaart die wordt gebruikt om het profiel van onze leveran-
ciers van scheepsbeheerdiensten te volgen en te meten. 
Deze scorekaart illustreert onze bedrijfswaarden en duur-
zaamheidsambities. Ze is een bedrijfsondersteunend middel 
en een belangrijk instrument om onze aankoopstrategie te  
ondersteunen. Tegelijkertijd identificeert deze scorekaart stra-
tegische relaties en maakt ze onze leveranciers duidelijk dat 
we van hen verwachten dat ze hun duurzaamheidsprestaties 
voortdurend verbeteren. Onze verwachtingen met betrekking 
tot de ESSI-scorekaart zijn: 

• De scorekaart zo grondig mogelijk opstellen; 

• De vragenlijst laten invullen door de meest relevante duur-
zaamheidsexperts; en

• Relevante documentatie verstrekken ter ondersteuning 
van hun feedback in de vragenlijst. 

Duurzame verpakkingen

Verpakkingen zijn een van de belangrijkste punten van zorg 
vanwege hun milieu-impact en hun verwerking aan het eind 
van hun levenscyclus. Indien op de juiste manier aangepakt, 
kunnen veranderingen in verpakkingspraktijken een grote 
impact hebben op het milieu. Euronav moedigt 'milieuvrien-
delijke' verpakkingen aan, omdat deze gemakkelijk kunnen 
worden gerecycleerd en veiliger zijn voor mens en milieu. 

Dergelijke verpakkingen worden ook wel groene of duurzame 
verpakkingen genoemd. Ze worden geproduceerd met her-
nieuwbare energie en zoveel mogelijk hernieuwbare of gere-
cycleerde materialen. 

In 2021 hebben we onze bezorgdheid en visie kenbaar ge-
maakt aan enkele van onze belangrijkste leveranciers, zoals 
leveranciers van proviand, expediteurs, verf, smeermiddelen 
en reserveonderdelen. Ze bevestigden dat ze het gebruik van 
groene verpakkingen en de beperking van afval en verontrei-
niging door de opslagfaciliteiten aanmoedigen, en dat ze zich 
houden aan de vereisten inzake deugdelijke verpakkingen 
voor de producten die ze leveren. 

Euronav werkt momenteel aan een actieplan om groene  
verpakkingen in het aankoopproces te integreren door zijn le-
veranciers minimumeisen inzake duurzame verpakkingen op 
te leggen. 

Verbod op wegwerpplastic aan boord

De Europese Commissie heeft de Single-Use Plastics 
(SUP)-richtlijn vastgesteld, die op 2 juli 2021 in de EU in  
werking is getreden. De richtlijn verbiedt bepaalde kunststof-
fen voor eenmalig gebruik waarvoor alternatieven beschik-
baar zijn. Een 'kunststofproduct voor eenmalig gebruik' wordt 
gedefinieerd als een product dat geheel of gedeeltelijk van 
plastic is gemaakt en dat niet is bedacht, ontworpen of in de 
handel is gebracht om meerdere malen voor hetzelfde doel 
te worden gebruikt. De uitbanning van kunststoffen voor een-
malig gebruik (ook wegwerpplastic genoemd) is echter niet 
beperkt tot de EU, maar is een wereldwijde evolutie. Euronav 
zet zich volledig in voor groene initiatieven en duurzaamheid 
want 'The ocean is our environment'.

Sinds 24 juni 2021 levert Euronav niet langer kunststofproduc-
ten voor eenmalig gebruik aan boord. Deze zijn uit de data-
bank verwijderd en vervangen door biologisch afbreekbare 
milieuvriendelijke producten. Om het gebruik van kunststof-
producten voor eenmalig gebruik verder uit te bannen, heeft 
Euronav twee proefprojecten opgezet. Het eerste project on-
derzoekt het gebruik van watervaten van 18,9 liter. Het tweede 
proefproject is gericht op het gehele zoetwatersysteem door 
de invoering van waterfiltersystemen en waterfonteinen. Met 
het oog op een plasticvrije vloot zullen de komende maanden 
nog meer schepen worden voorzien van waterfiltersystemen, 
met als doel kunststofproducten voor eenmalig gebruik tegen 
eind 2022 volledig te elimineren.
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Transparantie
Ondertekenaars zullen publiekelijk erkennen dat ze de Posei-
don Principles hebben ondertekend en ze zullen hun score in-
zake de alignering van hun bedrijfsactiviteiten met de klimaat-
ambities op jaarbasis publiceren in overeenstemming met een 
technische richtlijn.

Er zijn momenteel 29 ondertekenaars van de Poseidon Princi-
ples, waarvan 27 financiële instellingen, die ongeveer 185 mil-
jard USD aan bankleningen aan de wereldwijde scheepvaart 
vertegenwoordigen, of meer dan 50% van alle scheepsfinan-
cieringen ter wereld. De Poseidon Principles formuleren een 
maximale jaarlijkse efficiëntieratio (AER) voor de scheepsvloot 
van een onderneming. 

De jaarlijkse efficiëntieratio wordt berekend door de jaarlijkse 
CO2-uitstoot van een schip te delen door het product van de 
afgelegde afstand en het draagvermogen van het schip. Vol-
gens de Poseidon Principles moeten rederijen hun jaarlijkse 
efficiëntieratio jaar na jaar verlagen, zoals in figuur 31 en 32 
wordt geïllustreerd. De Poseidon Principles bepalen dat de 
jaarlijkse efficiëntieratio van VLCC's tegen 2025 moet dalen van 
2,37 gram CO2/ton-mijl 2,07 gram, zoals de blauwe balken aan-
geven. Het geplande traject van Euronav loop voor op schema, 
zoals de groene balken laten zien. 

Overzicht van initiatieven en 
samenwerkingsverbanden

Getting to Zero Coalition

De Getting to Zero Coalition (GtZ), een samenwerking tussen het 
Global Maritime Forum en het World Economic Forum, is een 
sterke alliantie van meer dan 150 bedrijven uit de maritieme, 
energie-, infrastructuur- en financiële sector, die ondersteund 
wordt door belangrijke overheden en intergouvernementele 
organisaties. De coalitie zet zich in om tegen 2030 commercieel 
levensvatbare diepzeeschepen op emissievrije brandstoffen in 
gebruik te nemen – de grote ambitie van de zeevaart. Euronav 
steunt het initiatief door bij te dragen aan de ontwikkeling van 
beleid, het promoten van het initiatief binnen onze netwerken 
en de projecten van GtZ te ondersteunen.

Poseidon Principles

De Poseidon Principles bieden een kader voor de integratie 
van klimaatoverwegingen in investeringsbeslissingen om de 
decarbonisatie van de internationale scheepvaart te bevor-
deren. Euronav werkte in 2019, als één van de slechts twee r 
ederijen in het redactiecomité, mee aan het opstellen van de 
Poseidon Principles en past deze toe op haar financierings-
structuur. 

Er zijn vier hoofdprincipes die de overeenkomst onderstrepen:

Beoordeling
De CO2-intensiteit wordt jaarlijks door ondertekenaars gemeten 
en de data gedeeld met de aangesloten financieringsinstellin-
gen. Dit stelt hen in staat om hun doelstellingen voor de bestrij-
ding van klimaatverandering af te stemmen op hun financiële 
portefeuilles door jaar na jaar een reductietraject aan te tonen. 
Door zorgvuldig de methodologieën toe te passen die zijn vast-
gesteld door de Poseidon Principles, zullen ze zichtbare decar-
bonisatieroutes voor de scheepvaart vaststellen.

Verantwoording 
Ondertekenaars zullen vertrouwen op classificatiebureaus 
of andere door de IMO erkende organisaties, en verplichte 
normen die door de IMO zijn vastgesteld voor het verstrekken 
van objectieve informatie die wordt gebruikt om het rapport 
over de alignering met de klimaatambities beoordelen.

Handhaving
Voor nieuwe bedrijfsactiviteiten zal een gestandaardiseerde 
convenantclausule contractueel worden gemaakt om de toe-
gang tot hoogwaardige data te waarborgen.

Figuur 31: AER Suezmax
Bron: POSPRI en Euronav

Figuur 32: AER VLCC
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CDP 

Het Carbon Disclosure Project (CDP) is een wereldwijde 
non-profitorganisatie die al meer dan twintig jaar 's werelds 
meest toonaangevende platform voor de bekendmaking van 
milieugegevens beheert. In 2021 deelden wereldwijd meer 
dan 2.400 bedrijven gegevens over hun milieu-impact in re-
latie tot klimaatverandering, bossen en water met het CDP.  
Euronav heeft haar duurzaamheidskwalificaties voor de twee-
de keer in 2021 aan het CDP-platform voorgelegd en behaalde 
een ‘B’-rating die in meer detail wordt behandeld in het deel 
‘Broeikasgasemissies’ van dit rapport. Voor meer informatie: 
https://www.cdp.net/en.

ITOPF

De International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) 
is een non-profitorganisatie en een betrouwbare bron van ob-
jectief technisch advies over de hele wereld over paraatheid 
en reactie op accidentele lozingen op zee. Alex Staring, Eu-
ronav COO, zit in hun internationale bestuur. ITOPF heeft ge-
reageerd op meer dan 800 incidenten met olie- of chemische 
lekkages wereldwijd. Hun zeer bekwame internationale team 
helpt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar om onpartijdig tech-
nisch advies te geven. ITOPF biedt een breed scala aan tech-
nische diensten ter ondersteuning van onze kerntaak van het  
reageren op lekkages vanuit schepen. Voor meer informatie 
https://www.itopf.org.

Global Maritime Forum

Euronav is een van de oprichters van het Global Maritime Fo-
rum, een internationale non-profitorganisatie die de toekomst 
van de wereldwijde handel over zee wil vormgeven en zo de 
duurzame economische ontwikkeling en menselijk welzijn op 
lange termijn wil bevorderen. Euronav nam deel aan de 2021 
Annual Summit van het Global Maritime Forum in Londen via 
de deelname van Euronav's CEO Hugo De Stoop en Sustaina-
bility Manager Konstantinos Papoutsis. Ga voor meer informa-
tie naar https://www.globalmaritimeforum.org/.

Sea Cargo Charter 

Euronav is verheugd een belangrijk lid te zijn geweest bij het 
opstellen van het Sea Cargo Charter, als onderdeel van onze 
bredere inspanningen om onze broeikasgasemissies actief en 
onmiddellijk te verminderen. Het Sea Cargo Charter-initiatief 
is een samenwerking tussen enkele van 's werelds grootste 
energie- en grondstoffenhandelaars en de scheepvaartsector. 
Dit mondiale kader bevordert klimaatvriendelijk zeevervoer, 
zodat klimaatoverwegingen worden geïntegreerd in bevrach-
tingsbeslissingen. Het Sea Cargo Charter stelt een gemeen-
schappelijke basis vast om kwantitatief te beoordelen en be-
kend te maken of scheepvaartactiviteiten in overeenstemming 
zijn met aangenomen klimaatdoelstellingen en stroken met 
het beleid en de ambities van de IMO. Meer informatie is te vin-
den op https://www.seacargocharter.org/.

HELMEPA 

De Hellenic Marine Environment Protection Association 
(HELMEPA) is een baanbrekende vrijwillige verbintenis die 
Griekse zeevaarders en reders op 4 juni 1982 in Piraeus (Grie-
kenland) zijn aangegaan om de zeeën te beschermen tegen 
vervuiling veroorzaakt door schepen. De vereniging streeft 
naar meer milieubewustzijn onder het motto 'To Save the 
Seas'. Euronav is een actief lid van HELMEPA, heeft deelgeno-
men aan de ontwikkeling van de opleidingsprogramma's en 
stelt trainers ter beschikking voor deze programma's. Meer in-
formatie is te vinden op https://www.helmepa.gr/en/.

INTERTANKO

De International Association of Independent Tanker Owners 
(INTERTANKO) is een handelsvereniging. Sinds 1970 fungeert 
ze als spreekbuis voor onafhankelijke tankereigenaars op re-
gionaal, nationaal en internationaal niveau. De vereniging 
houdt zich bezig met verschillende technische, juridische, 
commerciële en operationele kwesties die van invloed zijn op 
eigenaren en exploitanten van tankers over de hele wereld. 
Meer informatie is te vinden op https://www.intertanko.com/.
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Sociaal  
en menselijk kapitaal

Personeelsbeleid

Een van de hoekstenen van de missie van Euronav is gericht 
op onze mensen: getalenteerde, hardwerkende mensen in-
spireren en in staat stellen om hun carrièredoelstellingen te  
bereiken in een gezonde, uitdagende en belonende omgeving. 
Euronav heeft om en bij 200 werknemers aan wal (inclusief 
contractoren en tijdelijke opdrachten) in haar kantoren te Ant-
werpen, Athene, Londen, Nantes, Genève, Singapore en Hong 
Kong. Deze geografische spreiding over Europa weerspiegelt 
een diepgewortelde maritieme geschiedenis en cultuur die 
generaties lang is opgebouwd. Ongeveer 3.200 zeevarenden 
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 en bemanningsleden. 

Euronav streeft naar een cultuur van teamwork en een om-
geving waarin mensen samenwerken, aan het algehele suc-
ces van de Vennootschap, zowel aan land of op zee. Om dat 
te bereiken, gebruikt Euronav prestatieplanning en beloning, 
training, ontwikkeling en interne promotie. Ons beleid is erop 
gericht prestaties te verbeteren en te belonen, onze medewer-
kers te betrekken en talent te behouden. Wij vieren de diversi-
teit in ons personeelsbestand. Veel van onze werknemers en 
officieren hebben een lange staat van dienst en uitgebreide 
ervaring in de sector terwijl andere nieuwkomers zijn en frisse 
perspectieven aanbrengen. Deze inzet en stabiliteit gepaard 
met diversiteit heeft ons in staat gesteld aanzienlijke resulta-
ten te boeken binnen een zeer competitieve sector. Het per-
soneel van Euronav bestaat uit een rijke diversiteit aan oplei-
dings- en beroepskwalificaties, waaronder professionals met 
technische, financiële, administratieve, juridische en mens-
wetenschappelijke achtergronden die zich specialiseerden in 
het beheer van olietankers, bemanningsbeheer, maritieme 

en technische domeinen en zakelijke scheepvaartdiensten. 
Vrijwel iedereen spreekt minstens twee talen, de helft van het 
personeel spreekt drie of meer talen.

Euronav oefent prestatieplanning en -beoordeling, training 
en ontwikkeling en promotie van binnenuit uit. Ons beleid is 
gericht op het belonen van prestaties, het betrekken van onze 
mensen en het behouden van belangrijk talent.

Transparantie en ethisch gedrag

Gedragscode 

Euronav heeft een Gedragscode aangenomen om alle perso-
nen die handelen in naam van Euronav te helpen om op een 
ethische manier en met respect voor de toepasselijke wet- en 
regelgeving te handelen. De Gedragscode verzekert dan ook 
dat de werknemers van Euronav de goede reputatie van de 
Vennootschap versterken en beschermen, meer bepaald in 
onze relaties met klanten, aandeelhouders en andere belang-
hebbenden, alsook met de samenleving in het algemeen. 

Personeelshandboek  

Het personeelshandboek bevat richtlijnen die ervoor moeten 
zorgen dat hoge ethische normen worden nageleefd in de hele 
Euronav gemeenschap. Daartoe behoren onder meer beleids-
lijnen met betrekking tot de werkcultuur, personeelsbehoud, 
personeelsverloop, verloning, diversiteit van het personeels-
bestand, gereguleerde werktijden, regulering van het arbeids-
aanbod en bescherming van de werknemers tegen ziekte, aan-
doeningen en verwondingen. 
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Initiatieven en bijdragen aan de samenleving

Liefdadigheidsbeleid

Euronav levert geen bijdragen aan politieke partijen van welke 
overtuiging dan ook. Euronav legt zich toe op liefdadigheids-
schenkingen waarvan de Vennootschap meent dat ze een tast-
bare verbetering kunnen betekenen voor delen van de samen-
leving waarmee we in contact staan of die zich in onze nabije 
omgeving bevinden. Dit is een dynamisch domein. Daarom 
evalueren we voortdurend de doeltreffendheid en focus van 
onze liefdadigheidsinspanningen. 

Euronav wil een positieve impact hebben op de gemeen-
schappen waarin we leven en werken. Wij doen dit door zo-
wel binnen als buiten de onderneming banden te smeden, 
filantropische initiatieven te steunen en goodwill te promoten. 
We moedigen onze werknemers actief aan om deel te nemen 
aan maatschappelijke initiatieven. Daarnaast steunen we hun 
betrokkenheid bij vrijwilligerswerk, fondsenwerving of dona-
ties via opties zoals ‘fund-matching’ of door bepaalde evene-
menten te sponsoren. Hieronder beschrijven we enkele van de 
goede doelen waaraan Euronav, in lijn met zijn beleid, finan-
cieel bijdraagt. 

The Ocean Cleanup 

Euronav draagt al vele jaren bij aan The Ocean Cleanup. De 
missie van The Ocean Cleanup is om geavanceerde techno-
logieën te ontwikkelen om de wereldzeeën te ontdoen van 
plastic. Het begon in 2018 met de ontwikkeling van het aller-
eerste opruimsysteem voor de Great Pacific Garbage Patch. De 
initiatiefnemers van The Ocean Cleanup schatten dat ze met 
vijftig grootschalige opruimsystemen binnen vijf jaar 50% van 
de Great Pacific Garbage Patch kunnen verwijderen. Het doel 
is bij te dragen tot het behoud van ons milieu te helpen be-
schermen: de oceaan. In 2021 hebben we via atlasGO een sub-
stantiële financiële bijdrage geleverd aan The Ocean Cleanup. 
Via hun applicatie die fysieke en mentale activiteiten bijhoudt 
en deze afzet tegen een bepaald bedrag dat wordt opgehaald 
voor een goed doel, daagden we onze medewerkers uit om te 
bewegen. Voor meer informatie, ga naar https://theoceancle-
anup.com

Sailor's Society 

De Sailors' Society is een liefdadigheidsinstelling die wereld-
wijd actief is via een netwerk van interconfessionele havenaal-
moezeniers die alle zeevarenden ondersteunen, ongeacht hun 
achtergrond, geloof of nationaliteit. 

De drukke haven van Antwerpen is van vitaal belang voor 
de Europese en wereldwijde handel. Elk jaar meren onge-
veer 17.000 schepen in deze haven aan. Met zoveel zeeva-
renden die de haven bezoeken, is er een grote behoefte aan 
welzijnsdiensten op grote schaal. Euronav heeft fondsen ge-
schonken aan de Sailors' Society die hen zullen helpen om 
samen te werken met de Antwerpse havenaalmoezenier Marc  
Schippers. Marc bezoekt schepen om zijn hulp aan te bieden 
aan de bemanning aan boord. Hij neemt praktische zaken mee 
zoals telefoonkaarten, zodat zeevarenden hun familie kunnen 
bereiken. Ook bezorgt hij hen internationaal nieuws dat hij van 
het internet heeft gehaald en afgedrukt, zodat ze weten wat er 
in hun thuisland reilt en zeilt. Naast praktische hulp biedt Marc 
een luisterend oor aan de zeevarenden en biedt hij emotionele 
steun wanneer nodig.

Met zijn voertuig van de Sailors' Society biedt de Antwerpse 
havenaalmoezenier zeevaarders ook gratis vervoer aan naar 
waar ze maar heen moeten, zoals de dichtsbijzijnde telefoon- 
en internetfaciliteiten, de winkels of de dokter. Dit is een cru-
ciale dienst voor de zeevarenden, aangezien ze vaak maar een 
paar uur aan wal doorbrengen.

Valero Benefit for Children 

De Valero Texas Open Benefit for Children Golf Classic, die sinds 
2002 plaatsvindt, is een project van de Valero Energy Corporati-
on. Via deze weg wordt er geld ingezameld voor liefdadigheids-
instellingen die kinderen helpen in de gemeenschappen waar 
Valero belangrijke activiteiten heeft. Dankzij de 2016 Valero 
Texas Open Benefit for Children Golf Classic en de Valero Texas 
Open werd 10,5 miljoen USD bij elkaar gebracht voor hulpver-
lening aan kinderen. Net als in de vorige jaren heeft Euronav 
specifiek gevraagd om zijn schenking vooral over te maken aan 
liefdadigheidsinstellingen voor kinderen in Quebec, waar een 
groot aantal van onze schepen wordt ingezet.

Great Whale Conservancy

De Great Whale Conservancy (GWC) is een niet-gouvernmen-
tele milieuorganisatie die de grote walvissen en hun habitat 
beschermt en inspanningen levert om de populaties wereld-
wijd terug te brengen naar het niveau vóór de walvisvangst. 
Het doel van de GWC is om het aantal blauwe vinvissen tegen 
2050 te verdubbelen door het aantal scheepsaanvaringen 
aanzienlijk te verminderen, met een primaire focus op de 
zuidelijke oceanen waar het grootste aantal blauwe vinvissen 
leefde voor het tragische tijdperk van de geïndustrialiseerde 
walvisvangst. Voor meer informatie: https://www.greatwha-
leconservancy.org/
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Opleiding en ontwikkeling

Euronav past prestatieplanning en -beoordeling, opleiding 
en ontwikkeling en promotie van binnenuit toe. Ons beleid is 
erop gericht prestaties te verbeteren en te belonen, onze men-
sen te engageren en belangrijke talenten te behouden.

Euronav heeft een uitgebreid systeem van continue opleidin-
gen en seminaries, zowel aan boord als aan wal. Dit zorgt voor 
een blijvende bewustwording bij alle medewerkers van hun 
dagelijkse operationele taken. Tijdens het beoordelingsproces 
worden de opleidingsbehoeften bepaald en een opleidings-
plan opgesteld op basis van deze behoeften. De opleidingsac-
tiviteiten vinden plaats in een opleidingsruimte of online via 
een computerprogramma.

Door de COVID-19-crisis is het percentage werknemers dat in 
2021 een opleiding heeft gevolgd zeer beperkt en dus niet re-
presentatief. In 2021 bedroeg het totaal aantal trainingsuren 
van ons personeel aan wal 3.241, met een deelnamepercen-
tage van 69%. 

Al onze zeevarenden volgden in 2021 trainingen, wat resulteer-
de in 58.018 trainingsuren in totaal. 

Talent aantrekken

Euronav is altijd op zoek naar nieuw talent om ons bedrijf te ver-
sterken. Op onze website tonen we alle carrièremogelijkheden 
binnen het bedrijf. Er is een aparte pagina voor sollicitaties van 
bemanningsleden. De vacatures voor een baan aan wal worden 
gepubliceerd op onze website en onze LinkedIn-pagina. 

Bemanningsbeheer

Euronav Ship Management stelt officieren en bemanningsle-
den van verschillende nationaliteiten uit Europa, Azië en Ame-
rika tewerk en biedt carrièremogelijkheden. Euronav heeft ook 
een deel van haar vloot onder het beheer van externe mana-
gers, waardoor de Vennootschap de beste praktijken van de 
sector toe kan passen en de kostenoptimalisatie nauwkeurig 
kan opvolgen.

De Euronav Groep rekruteert zeevarenden van over de hele 
wereld, en biedt zo kansen aan gemotiveerde professionals 
om hun carrière uit te bouwen aan boord van onze schepen. 

De ontwikkeling van de bemanning is gebaseerd op vooraf be-
paalde criteria die specifiek zijn voor bepaalde ranks, waarbij 
de focus ligt op het cultiveren van zowel technische als per-
soonlijke (leiderschaps)vaardigheden. Het aanwerven van de 

zeevarenden wordt verzorgd door een team dat de competen-
ties van de sollicitanten vergelijkt met de competenties die no-
dig zijn voor de beschikbare vacatures. Bovendien definieert het 
crewing departement ook opleidingsbehoeften en -vereisten 
om de prestaties van de bemanning te verbeteren en groeimo-
gelijkheden voor hun carrière mogelijk te maken. Geavanceerde 
instrumenten en tests vullen het hele rekruterings- en promotie-
proces aan om de resultaten te optimaliseren en de zeevaren-
den ondersteuning en begeleiding te bieden. 

Al onze crewingdepartementen gebruiken een software pro-
gramma om op elk moment vacatures voor te stellen aan zee-
varenden van Euronav, wat hen in staat stelt om competenties 
te ontwikkelen en behouden binnen de Euronav Groep.

Om te verzekeren dat alle schepen worden bemand met ge-
kwalificeerde en competente bemanningsleden, hebben we 
een gedetailleerde opleidingsmatrix ontwikkeld die elk kwar-
taal wordt geëvalueerd. De training omvat externe en interne 
opleidingen die verder gaan dan de wettelijke minimumver-
eisten, net als computerondersteunde opleidingen. De ge-
volgde opleidingen worden geregistreerd en beoordeeld, en 
de opleidingsbehoeften worden verder geëvalueerd tijdens 
driemaandelijkse beoordelingsgesprekken met het manage-
ment. Er is een bedrijfsspecifieke introductiecursus om nieu-
we toetredende en gepromoveerde bemanning vertrouwd te 
maken met het bedrijf, de veiligheidsnormen, procedures en 
generieke taken en plichten eigen aan hun rang. 

Daarnaast krijgen zeevarenden de gelegenheid om opleidin-
gen aan wal te volgen, zoals seminaries en conferenties, en 
blijven ze via nieuwsbrieven en regelmatige communicatie, 
evenals de mogelijkheid om activiteiten bij te wonen in de 
kantoren aan wal, op de hoogte van wat er speelt in het bedrijf.

Euronav respecteert de rechten en waardigheid van alle zeeva-
renden en erkent dat iedereen die betrokken is in scheepvaart 
behoeften heeft op vlak van mentale gezondheid en welzijn. 
Wij houden rekening met mentale gezondheid in alle aspecten 
van de scheepvaart door een reeks acties op te zetten om de 
zorg en het welzijn van de bemanning te verzekeren. Met de 
crisis rond het wisselen van de bemanning, veroorzaakt door 
de COVID-19 pandemie, werden externe psychologen gecon-
sulteerd om advies te geven. 

Het eerste deel van het pre-inschepingsproces is de medische 
screening van de bemanning op verschillende criteria om een 
goede gezondheidstoestand en geschiktheid te verzekeren. 
Medische diensten controleren en verzorgen alle medische 
verzoeken en behoeften van de zeevarenden voor zij aan 
boord gaan, en tijdens dat ze aan boord zijn. 
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Alle bemanningsleden worden geïnformeerd over bepaalde 
aspecten (toestand van het schip, geplande evenementen, 
planning van het schip, enz.) voordat ze naar het schip vliegen, 
hetzij door het scheepsbeheerteam voor de hogere officieren 
of door de crewingdepartementen en bemanningsleden voor 
de lagere officieren en matrozen. Hetzelfde proces wordt ge-
volgd bij de ontscheping van de bemanning om de waarde-
volle feedback van de bemanning te ontvangen en overeen te 
komen over het volgende werkschema.

Planningsinstrumenten voor de bemanning en rotatiedash-
boards faciliteren de tijdige aan- en afmonstering van de be-
manning, waarbij vertragingen tot een minimum worden be-
perkt, rekening houdend met restricties en uitdagingen door 
de pandemie. 

Driemaandelijkse campagnes met betrekking tot de geeste-
lijke gezondheid en het welzijn van de bemanning worden 
gepubliceerd via het magazine “Stay Safe” van Euronav. De 
bevoorrading van de bemanning, de Slop Chest en de Bonded 
Store, staan onder voortdurende controle met de steun van 

hoogkwalitatieve cateringbedrijven die erop toezien dat de 
bevoorrading tijdig en correct aan boord van de schepen wor-
den geleverd, en die begeleiding bieden bij de menuplanning 
en de kookrecepten. 

De communicatie met de bemanning aan boord wordt on-
dersteund met extra gratis communicatietoeslag om het 
contact van de bemanning met hun familie en verwanten te  
vergemakkelijken. 

De introductie van de e-portefeuille oplossing zorgt ervoor dat 
het geld snel beschikbaar is voor de bemanning terwijl ze aan 
boord zijn. De bemanning heeft zonder vertraging toegang tot 
hun fondsen, heeft volledige controle op elk moment via de 
mobiele applicatie, en toegang tot de belangrijkste valuta’s 
via de multi-valuta rekening met concurrerende FX-tarieven.  
Tegelijkertijd wordt de kapitein niet langer blootgesteld aan de 
risico’s van hoge kassaldo’s aan boord van de schepen. 

Het bemanningsportaal geeft alle bemanningsleden aan 
boord en aan wal (wanneer ze met verlof zijn) de mogelijk-

Hoogtepunten

• Door de pandemische situatie wordt de 
maandelijkse vergadering van de crew manager 
virtueel gehouden.

• De implementatie van een bemanningsstrategie 
met de aanstelling van een bijkomende manning 
agent in de Filipijnen

• Verbetering van het gebruik van het 
bemanningssoftwareplatform, inclusief 
“overdrachtsrapporten” van hogere officieren

• Voorbereiden en testen van een nieuw prestatie-
evaluatiesystemen voor implementatie in het 
softwareplatform voor de bemanning 

• Bemanningswissels over de hele de vloot, ondanks 
de huidige limitaties en beperkingen wereldwijd 
(1.305 indiensttredingen & 1.342 uitdiensttredingen) 

• Organisatie van de virtuele conferentie van hoge 
officieren op 22 & 23 november 2021

• Aanstelling van een aanwervingsmanager en verdere 
ontwikkeling van het aanwervingsteam voor meer 
focus op aanwerving en ontwikkelingsbehoeften 
van zeevarenden

• Nieuwe introductieprocedures voor zeevarenden

• Implementatie van nieuw promotieproces (173 
promoties)

• Certificering van zeevarenden voor de naleving 
van STCW Manila-wijzigingen 2010, met nul 
waarnemingen bij commerciële, vlag-, PSC- en 
klasse-inspecties

• Implementatie van de geleidelijke toewijzing van 
kapiteins en Chief Engineers aan specifieke schepen

• Nauwgezet toezicht op de prestaties van manning 
agents. Invoering van KPI’s voor manning agents 

• Invoering van een extra psychometrische test 
voor alle nieuw aangestelde hogere officieren en 
kadetten voor alle vlaggen

• Implementatie van exitgesprekken voor alle hogere 
officieren (in uitzonderlijke gevallen voor alle 
rangen, indien dit nodig geacht wordt)

• Implementatie van het e-walletproject voor 
elektronische betalingen van zeevarenden

• Officiersopdrachten aan wal (in totaal 12 opdrachten 
aan wal)
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Retentiepercentage 
zeevarenden

95,94 %

Retentiepercentage  
Senior Officers

92,00 %

Retentiepercentage  
Junior Officers

94,00 %

Retentiepercentage  
Ratings

98.61 %

heid om in realtime volledige status na te gaan voor dienst 
op zee, certificering, planning, prestatie-evaluatie, opleiding,  
evenementen van het bedrijf, reisregelingen etc. 

Jaarlijks worden er conferenties voor de bemanning gepland. 
Tijdens deze conferenties krijgen de hogere officieren en het 
walpersoneel updates over het bedrijf en onderwerpen van 
wederzijds belang, en hebben ze de gelegenheid om met 
elkaar te communiceren. Naast de conferenties voor de be-
manning, zijn er thematische videoconferenties gepland om 
te discussiëren, informatie te verstrekken of de officieren en 
de bemanning vertrouwd te maken met nieuwe concepten en 
projecten 

Afbeelding 33: Retentiepercentage

Figuur 34: Gemiddelde ervaring bij Euronav

Figuur 35: Gemiddelde ervaring in tankers

Figuur 36: Gemiddelde ervaring in rang
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Wal

Zee

Raad van 
Toezicht

Directieraad

���
���

 Vrouwen

 Mannen

Zee

30
Wal

17

Albanees 2

Belgisch 58

Canadees 1

Cyprioot 1

Deens 2

Nederlands 2

Egyptisch 1

Filipijns 2

Frans 6

Nationaliteiten aan land

Amerikaans 2

Belgisch 50

Bulgaars 196

Canadees 8

Chileen 1

Colombiaans 9

Kroatisch 123

Nederlands 4

Ecuadoraan 3

Salvadoraan 123

Filipijns 1494

Frans 75

Georgisch 7

Grieks 371

Guatemalteek 1

Hondurees 122

Grieks 104

Indisch 2

Noors 1

Roemeens 1

Singaporees 4

Turks 1

Brits 3

Amerikaans 1

Indisch 117

Indonesisch 46

Italiaans 1

Jamaicaan 1

Montenegrijn 2

Pakistaan 9

Panamees 185

Pools 2

Portugees 2

Roemeens 70

Russisch 75

Sloveens 1

Oekraïens 154

Venezolaan 1

Nationaliteiten op zee

Diversiteit en gelijkheid

Wij omarmen de diversiteit in ons personeelsbestand. Vele 
van onze werknemers en officieren hebben een lange staat 
van dienst en enorm veel ervaring bij Euronav, terwijl anderen 
nieuwkomers zijn met frisse perspectieven. Het koesteren van 
lange termijn engagement en stabiliteit, in combinatie met 
een bewuste inspanning om de onderneming te versterken 
met nieuw talent, heeft ons in staat gesteld uitstekende resul-
taten te behalen in een uiterst competitieve sector. 

Dit streven naar gelijkheid is ook weerspiegeld in de bestuurs-
kamer. De Raad van Toezicht bestaat sinds december 2019 
voor meer dan 50% uit vrouwen. De Raad van Toezicht bestaat 
momenteel uit twee mannen en drie vrouwen met uiteenlo-
pende doch complementaire expertise. De Raad van Toezicht 
is op de hoogte gebracht van de wet van 28 juli 2011 betreffen-
de genderdiversiteit en van de aanbevelingen van het Deug-
delijk Bestuur en Benoemingscomité naar aanleiding van de 
inwerkingtreding van de wet met betrekking tot de vertegen-
woordiging van vrouwen in de Raad van Toezicht van beursge-
noteerde bedrijven. 

Figuur 38 : Genderdiversiteit binnen Euronav

Figuur 37: Nationaliteiten binnen Euronav
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Land Zee

18-29 29 1056

30-39 75 1023

40-49 63 657

50-59 34 410

60+ 4 48

Gendergelijkheid

Vrouwen in de scheepvaart

De moeilijke arbeidsomstandigheden, de fysieke arbeid en de 
lange afwezigheid op zee hebben van oudsher de scheepvaart 
een door mannen gedomineerde sector gemaakt. Maar het is 
ook een sector die erg traag verandert. Echte veranderingen 
nemen tijd, en een stap voorwaarts wordt vaak beantwoord 
met een duw achteruit. De mentaliteit van de ‘jongensclub’ 
bestaat nog steeds en seksisme, hoewel tegenwoordig zelden 
openlijk getoond, is niettemin nog steeds wijdverbreid. 

Er komt echter langzaam verandering, en een groeiend aantal 
spelers in de maritieme sector promoten het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen. Zelfs de Internationale Maritieme Orga-
nisatie (IMO) speelt een rol. In 2021 heeft de IMO een resolutie 
aangenomen waarbij een Internationale Dag voor vrouwen in 
de maritieme sector wordt uitgeroepen, die elk jaar op 18 mei 
worden gehouden. De IMO heeft al sinds 1988 een programma 
voor vrouwen in de zeevaart, een tijd waarin nog maar weinig 
maritieme opleidingsinstituten vrouwelijke studenten toelie-
ten. Sindsdien heeft de IMO de toegang tot maritieme oplei-
dingen en arbeidskansen voor vrouwen in de hele maritieme 
sector ondersteund. 

Hoe doet Euronav het?

In ons geval, moeten we een onderscheid maken tussen de 
vrouwelijke representatie aan land en op zee. 

Aan land, doet Euronav het goed. De Raad van Toezicht van 
Euronav bestaat voor 60% uit vrouwen, wat uitzonderlijk is in 
om het even welke context, en zeker in de scheepvaart. Iets 
minder dan 30% van de executive officers is vrouw en 20% van 
de senior startersniveau wordt bekleed door vrouwen. De helft 
van alle inkomstgenerende medewerkers is vrouw. We hebben 
een aantal stappen gezet. Maar geloof ons niet op ons woord, 
neem dat van de Bloomberg Gender-Equality Index (GEI).

De Bloomberg GEI biedt een transparant beeld van genderge-
relateerde praktijken en beleidsmaatregelen bij beursgeno-
teerde ondernemingen, waardoor beleggers over meer eco-
logische, sociale en beleidsgegevens (ESG-gegevens) kunnen 
beschikken. De referentie-index meet gendergelijkheid op ba-
sis van vijf pijlers: vrouwelijk leiderschap en het doorstromen 
van vrouwelijk talent, gelijke verloning en loonpariteit tussen 
mannen en vrouwen, inclusieve cultuur, beleid inzake seksue-
le intimidatie en vrouwvriendelijk merk. Deze index wordt elk 
jaar in januari bijgewerkt. Euronav is ook opgenomen in de 
index van 2021, zoals al het geval was sinds de start van de in-
dex in 2018. In 2021 diende Euronav haar 5de opeenvolgende 
vragenlijst in, wat resulteerde in een score van 62,84%, wat ho-
ger is dan de gemiddelde score van de Transport en Logistieke 
sector van 47,61%. 

Bovendien is Euronav een van de enige drie Belgische  
bedrijven die in de GEI zijn opgenomen. 

Aan boord is het om voor de hand liggende redenen een ander 
verhaal, maar nu overal ter wereld vooruitgang wordt geboekt 
op de weg naar gendergelijkheid, gaat de situatie ook de goe-
de kant op. Uit cijfers gepubliceerd in een ‘BIMCO/ ICS 2021 Se-
afarer workforce’ verslag blijkt dat vrouwen nog steeds slechts 
2,1% van de wereldwijde beroepsbevolking van zeevarenden 
uitmaken (wat een stijging is van 45,8% sinds 2015). Binnen 
Euronav is in 2021 2,6% van onze zeevarenden vrouw, bij onze 
kadetten is dit zelfs 8,6%, maar dit is nog steeds te laag. 

Figuur 39: Generationele 
diversiteit

De Euronav gemeenschap omvat een rijke verscheidenheid 
aan opleidings- en beroepskwalificaties voor hun functies.  
Euronav trekt professionals met een financiële, bedrijfskun-
dige, juridische en/of geesteswetenschappelijke achtergrond 
aan, net als mensen die zich hebben gespecialiseerd in nauti-
sche diensten, ingenieursdiensten, tankeractiviteiten, beman-
ningsbeheer, maritieme en technische gebieden en scheep-
vaartdiensten. Vrijwel iedereen spreekt ten minste twee talen 
vloeiend en de helft van het personeel spreekt drie of meer 
talen.
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“In het jaar 2022, ben ik erin geslaagd om bij de 2% van de vrouwen te zijn die 
wereldwijd werken in de scheepvaart. De weg naar succes was niet makkelijk, 
maar mijn koppigheid en liefde voor mijn werk, brachten mij tot de functie 
van Chief Officer vandaag. Toen ik begon kon ik me niet voorstellen dat ik hier 
zou geraken, maar het vertrouwen en de steun van mijn werkgever Euronav, 
hebben mij geholpen vanaf het begin. Mijn reis begon in 2015 als officier. De 
leefomstandigheden waren aanvankelijk moeilijk, omdat het een traditioneel 
door mannen gedomineerd beroep is. Met geduld en hard werk integreerde ik 
me echter snel in de omgeving en verdiende ik het respect van mijn collega’s. Ik 
heb naar vele plaatsen gereisd, veel culturen ontmoet en ongelofelijke beelden 
gezien op zee. Dat is het mooie aan mijn beroep. Velen zeiden dat ik het niet 
zou redden. “Waar ga je heen vrouw?” U ziet, de heersende opvatting is dat de 
prioriteit van vrouwen het hebben van een gezin is. Wel, ik vertel u vandaag 
dat wat ik heb bereikt en de reden dat ik blijf doorgaan mijn familie is, en dan 
vooral mijn zoon. Door mijn eigen verhaal te vertellen, wil ik andere vrouwen 
aanmoedigen om hun dromen na te streven, om te geloven in hun sterktes, want 
we zijn gelijk aan mannen, en om te DURVEN! Ik durfde en slaagde!”

Klachten

Beleid voor de bescherming van 
klokkenluiders

Euronav heeft een beleid voor de bescherming van klokken-
luiders aangenomen om personen te beschermen die op 
een wettige wijze een legitieme bezorgdheid willen uiten.  
Euronav moedigt werknemers die weet krijgen van onwettig 
of onethisch gedrag ten zeerste aan om dit te melden aan Eu-
ronav via onze reguliere communicatiekanalen, waaronder de 
‘On Board Complaint (of Grievance) Procedure’ voor zeegaand 
personeel. Als iemand een bezorgdheid wil melden maar dat 
liever niet doet aan een supervisor, manager of een andere ge-
schikte persoon binnen het bedrijf, kan hij zijn bezorgdheid in 
alle vertrouwelijkheid telefonisch melden op een gratis num-
mer of online melden op een internetplatform. De 'Speak Up'-
dienst van Euronav wordt gehost door een onafhankelijke der-
de partij (People InTouch), zodat iedereen op een eenvoudige, 
vertrouwelijke, veilige en gemakkelijke manier een melding 
kan rapporteren.

Euronav moedigt zijn medewerkers aan zich te identificeren 
wanneer ze een melding doen, omdat dit het onderzoek ver-
gemakkelijkt. Wie niet geïdentificeerd wenst te worden, heeft 
evenwel het recht om een klacht vertrouwelijk en anoniem in 
te dienen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. De 
Vennootschap zal op geen enkele wijze discrimineren tegen 
personen die te goeder trouw een klacht hebben ingediend. 
De volledige klokkenluidersregeling is te vinden op de website 
van Euronav. 

Communicatiekanalen

Communicatie met investeerders

Euronav streeft ernaar om op regelmatige basis open en trans-
parant te communiceren met onze belanghebbenden. Na elke 
publicatie van de kwartaalresultaten, stelt onze Directieraad 
de kwartaalresultaten voor tijdens een virtuele conference 
call. Deze conference call wordt gevolgd door een vraag- en 
antwoordronde. Voor investeerders en analisten die niet aan-
wezig kunnen zijn, wordt het script later samen met een PDF 
van de presentatie gepubliceerd op de website van Euronav. 
Euronav houdt ook regelmatig presentaties voor investeerders 
en analisten, alsook virtuele roadshows. 

Op onze jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering, die 
op de derde donderdag van mei na het boekjaar gehouden 
wordt, brengen onze belangrijkste aandeelhouders hun stem 
uit over belangrijke aangelegenheden die een invloed kunnen 
hebben op onze onderneming. 

Alle informatie met betrekking tot investeerders kan geraad-
pleegd worden op de investeerderspagina op de Euronav 
website: https://www.euronav.com/nl/investeerders/.

Communicatie met medewerkers

Euronav probeert regelmatig op een directe en transparante 
manier te communiceren met haar medewerkers. Om de rela-
ties met haar werknemers te versterken, blijft Euronav nieuwe 

Chief Officer Ms. Sofia Psychogyiopoulou

106

Euronav

https://www.euronav.com/en/investors/


platformen gebruiken en implementeren om de communica-
tie met haar medewerkers te verbeteren. 

Met driemaandelijkse Town Hall meetings, informeert  
Euronav haar medewerkers over belangrijke zaken die binnen 
de onderneming gebeuren. Na de presentaties is er tijd voor-
zien voor alle medewerkers om vragen te stellen aan de Direc-
tieraad tijdens een Q&A. Andere communicatiekanalen die Eu-
ronav frequent gebruikt zijn driemaandelijkse nieuwsbrieven, 
interne mails, intranet en het HR-platform, videoboodschap-
pen van onze CEO, en indien nodig interne fysieke meetings 
en/of team calls. 

Flexibel werken

Euronav geeft veel om haar werknemers en ondersteunt actief 
hun welzijn. Wij streven ernaar een collegiale en stimulerende 
werkomgeving te creëren die tegemoetkomt aan de verschil-
lende behoeften van het personeel. Daarnaast moedigen we 
een gezonde balans tussen werk en privé aan door flexibele 
werkregelingen, zoals telewerk, aan te bieden. Naar aanleiding 
van de extreme impact van de COVID-19-beperkingen heeft 
Euronav zijn thuiswerkbeleid uitgebreid. 

Betrokkenheid van werknemers

Bij Euronav evalueren we de prestaties van onze medewerkers 
via zowel formele als informele processen, aangezien dit de 
afstemming van onze medewerkers, middelen, en systemen 
om de strategische doelstellingen te behalen vergemakkelijkt. 

In 2021 integreerden we het prestatiebeoordelingsproces in 
het Euronav HR Portaal SAGE, met inbegrip van onze waarden 
om beoordeeld te worden op vooraf gedefinieerde standaard 
verwacht gedrag. Die verwachte gedragingen zijn verschillend 
voor managers en medewerkers. 

Dankzij ons tweejaarlijks formeel proces weten managers 
wanneer ze moeten bijsturen om het bedrijf op koers te hou-
den. Managers bewaken voortdurend de gedefinieerde doel-
stellingen en gaan regelmatig in gesprek met hun teams om de 
vooruitgang bij het halen van de doelstellingen te bespreken. 

COVID-19

Het welzijn en de gezondheid van ons medewerkers, onze 
zeevaarders, hun gezinnen en de gemeenschap in het  
algemeen is een prioriteit voor Euronav. Naar aanleiding van 
de COVID-19-pandemie hebben wij in onze kantoren en op 
onze vloot diverse voorzorgsmaatregelen genomen om onze 
werknemers en zeevaarders te beschermen. We hebben de 
toegang tot onze kantoren over de hele wereld beperkt en de 
meeste van onze personeelsleden van thuis laten werken. Ook 
de toegang tot onze schepen is beperkt wanneer ze bepaalde 
terminals aandoen. 

De regelgevingen op de verschillende locaties van de Euronav 
kantoren werd nauwlettend opgevolgd, en de medewerkers 
werden op de hoogte gehouden van beperkingen of een  
terugkeer naar kantoor. Bovendien werd en wordt nog steeds 
een speciaal e-mailadres gebruikt voor COVID-gerelateerde 
vragen. Voor onze kantoren werden veiligheidsprotocols, zo-
als door de overheid bepaald, toegepast. Zelftesten, mond-
maskers, handontsmetting en CO2-meters waren beschikbaar 
op kantoor. Euronav besloot om geen van haar werknemers 
onder een tijdelijke of permanente werkloosheidsuitkering te 
plaatsen, omdat wij van mening zijn dat iedere werknemer bij 
Euronav een cruciale rol speelt in onze activiteiten op korte en 
lange termijn. 

Jaarverslag 2021
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Crisis rond bemanningswissels – een 
wereldwijd maritiem probleem

De COVID-19-crisis bracht ook in 2021 heel wat uitdagingen 
met zich mee, maar de grootste zorg en uitdaging voor de 
vennootschap was en is nog steeds de rotatie van al onze zee-
vaarders met verlopen contracten die gestrand zijn op zee. Dit 
probleem doet zich niet alleen voor bij rederijen van ruwe olie-
tankers, maar in de wereldwijde maritieme industrie. Het is de 
grootste humanitaire en logistieke crisis waarmee de maritie-
me sector ooit te kampen heeft gehad. De ontwrichting heeft 
gevolgen voor het leven en het levensonderhoud van bijna 
40% van de naar schatting 1,647 miljoen bemanningsleden 
wereldwijd, met inbegrip van zeevaarders die werkloos zijn 
omdat ze niet aan boord van hun schip kunnen gaan.

Euronav heeft zijn werknemers vanaf het begin gesteund door 
te trachten consistent met haar bemanningsleden te commu-
niceren. De wens van iedere zeevarende om te worden gerepa-
trieerd en naar zijn familie en dierbaren terug te keren, is een 
recht dat Euronav ontegensprekelijk respecteert en steunt. In ja-
nuari van 2021 ondertekende Euronav de ‘Neptune Declaration 
on Seafarer Wellbeing and Crew Change’. Deze verklaring is een 
wereldwijde oproep tot actie om de aanhoudende crisis van 
bemanningswissels, veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, 
aan te pakken. Ze bevat concrete maatregelen om de beman-
ningswissels te vergemakkelijken en cruciale wereldwijde toele-
veringsketens draaiende te houden. Momenteel is de Neptune 
Declaration ondertekend door meer dan 850 ondertekenaars.

Essentiële werknemers in andere sectoren kregen speciale 
toestemming om te reizen. Dit heeft ertoe geleid dat er na-
mens zeevarenden is gelobbyd om hen dezelfde status en 

steun te geven tijdens de pandemie. Euronav heeft bij verschil-
lende havens gelobbyd om ofwel de beperkingen te laten op-
heffen, ofwel te achterhalen wanneer de beperkingen kunnen 
worden opgeheven. Tijdens de crisis rond bemanningswissels 
was onze CEO Hugo De Stoop onze leidende stem. Hij steunde 
de gestrande zeevaarders actief en zocht samen met iedereen 
in het bedrijf en de lokale autoriteiten naar een oplossing. 

Vaccinatieschema’s voor internationale zeevarenden blijven 
aan belang winnen in veel landen waaronder de VS, Canada, 
België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Noorwegen, 
Nederland, Italië, Duitsland, Denemarken, Kroatië, Singapo-
re, India, Indonesië, Zuid-Afrika etc.. Dit is een zeer positieve 
evolutie. Euronav blijft onze zeevarenden actief aanmoedigen 
en ondersteunen om gebruik te maken van de vaccinatiemo-
gelijkheden die zich aan boord, in de haven van inscheping of 
ontscheping, alsook in hun thuisland voordoen. 

Crisis rond bemanningswissels – proactieve 
reactie van Euronav 

De reguliere uitvoering van bemanningswissels werd beïnvloed 
door de COVID-19-voorschriften over de hele wereld, waarbij de 
goedkeuring van bemanningswisselingen afhankelijk was van 
complexe multiregionale regelgeving van tal van landen. Deze 
complexiteit nam toe met de lockdown-beperkingen die wer-
den opgelegd in de bestrijding van COVID-19. Dit zette extra druk 
op ons vermogen om bemanningen te repatriëren en de nodige 
bemanningswissels door te voeren. Dankzij de onvermoeibare 
inspanningen van ons operationeel personeel, het professiona-
lisme van onze bemanningsleden en ons lobbywerk, boekte Eu-
ronav verdere vooruitgang in het beheer van onze ontheemde 
bemanningen, zoals figuur 40 laat zien. 

Figuur 40: Evolutie vertraagde bemanningscontracten voor 2021
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Bron: Riviera Maritime Media

Stamatis: Industry leader of the year award 

Begin November 2021, kwam de tankergemeenschap 
bij elkaar in Athene voor de Tanker Shipping & Trade 
Conference, Awards and Exhibition. Het was het eerste 
live galadiner en prijsuitrijking in twee jaar om de grote 
namen van de tankerindustrie te eren. Het belangrijkste 
aan de awards is dat de winnaars worden gekozen door de 
industrie uit nominaties die ingediend zijn door mensen 
uit de tankerindustrie. Onze General Manager van Euronav 
Ship Management (Hellas), Stamatis Bourboulis, mocht 
de TST Industry Leader Award in ontvangst nemen. De 
tankerindustrie heeft hem erkend als iemand die nieuwe 
industriële normen heeft bereikt en koos hem omdat hij 
een toonbeeld is van goede managementpraktijken. Bij 
ontvangst van de prijs uitte Stamatis Bourboulis zijn dank 
en deelde enkele mooie woorden: 

“Ik heb mensen ontmoet die me hebben 
geïnspireerd en die mij hebben geholpen om 
zowel professioneel als persoonlijk te groeien. 
Ik geloof dat de leider zo goed is als het team. 
Ik zou hier niet voor u kunnen staan, als mijn 
collega’s aan boord en aan wal hun werk niet 
professioneel en naar zeer hoge standaarden 
zou uitvoeren. Ik wil deze prijs graag aan hen 
opdragen.”

Wij willen hem feliciteren met een welverdiende 
onderscheiding en zijn hem dankbaar voor zijn 
voortdurende inzet. 

HR realisaties in 2021

In 2021 heeft de afdeling Human Resources sterk geïnvesteerd 
in de volgende gebieden:

• Omgaan met toegenomen wervingsbehoeften van extra 
aanwervingen en vervangingen en ondersteuning van de 
vereisten veroorzaakt door de reorganisatie van departe-
menten als gevolg van onderbezetting van het personeels-
bestand;

• Beheer van de introductie en integratie van 22 nieuwe per-
soneelsleden die in een hybride werkomgeving werken;

• Marktonderzoek naar een kosteneffectief online instru-
ment voor het volgen van sollicitanten voor vacatures van 
het personeel aan wal;

• Implementeren van een nieuw ontwerp voor performan-
ce management, inclusief de evaluatie van objectieven en 
competenties;

• Voortdurende opvolging en verdere ontwikkeling van het 
HR-platform door de lokale HR-teams om het efficiënter te 
maken voor het personeel, inclusief de creatie van rappor-
ten/dashboards;

• Implementatie van het opvolgingsplan en -proces voor de 
General Manager van ESMH, met inbegrip van externe be-
oordelingen en het gebruik van een 360°-tool;

• Bewustmaking van en correcte omgang met de ontwikke-
ling van de pandemie door de HR-teams. Uitvoering van 
de beperkingen door de lokale autoriteiten in het kantoor 
om veiligheidsredenen en handhaving/toezicht op de bij-
behorende maatregelen;

• Organisatie van een off-site teambuilding/reconnect-eve-
nement om de sociale cohesie te bevorderen.
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Gezondheid
Onze gezondheidsaanpak

De gezondheid van Euronav’s personeel, zowel aan boord 
als aan wal, is een zeer belangrijk aspect van ons bedrijfsma-
nagementsysteem. Er wordt voortdurend gecontroleerd of de 
omstandigheden in onze werkomgeving gezond zijn. Onze 
gezondheidsnormen en -richtlijnen besteden specifieke aan-
dacht aan belangrijke kwesties zoals algemene leefomstan-
digheden, het welzijn van bemanningen, lichaamsbeweging, 
opslag van voedsel en gezonde voedingsgewoonten. Medisch 
advies en bijstand zijn 24/7 beschikbaar. 

Naleving van de ISM-code

Euronav heeft een maritiem gezondheids-, veiligheids-, kwa-
liteits- en milieubeheersysteem ontwikkeld (Health, Safety, 
Quality and Environmental Maritime Management System). Dit 
systeem combineert gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits- en 
milieubeheer in één naadloos systeem dat volledig in overeen-
stemming is met de Internationale Veiligheidsmanagementco-
de (de ISM-code) voor de veilige exploitatie van schepen en 
verontreinigingspreventie.  

Scheepsmanagement

Euronav Ship Management is betrokken bij de exploitatie en 
het beheer van schepen die wereldwijd vrachtvervoer over zee 
verzorgen. Als zodanig erkent zij de inherente gevolgen die 
haar activiteiten kunnen hebben voor mens en milieu. De Ven-
nootschap zal daarom haar activiteiten, zowel aan wal als aan 
boord van de schepen onder haar beheer, uitvoeren op een 
wijze die de gezondheid beschermt en de veiligheid bevordert.

De Vennootschap beschouwt gezondheid, hygiëne en veilig-
heid als eerste prioriteit bij haar activiteiten en doet er alles 

aan om te allen tijde te verzekeren dat alle werknemers hun 
werk in veilige en hygiënische omstandigheden kunnen uit-
voeren.

Voorts verbindt Euronav zich ertoe om tijdens de exploitatie 
van de schepen onder haar beheer alle redelijke voorzorgs-
maatregelen en maatregelen te nemen om de veiligheid op 
zee te waarborgen en lichamelijk letsel, verlies van mensenle-
vens en materiële schade te vermijden.

De Vennootschap streeft naar uitmuntendheid op het gebied 
van gezondheid, hygiëne en veiligheid, wat wordt bereikt door 
realisatie van de verschillende doelstellingen die beschre-
ven zijn op https://www.euronav.com/hsq/health-safety/
health-hygiene-and-safety-policy/.

Geestelijke gezondheid 

Tijdens de COVID-19-pandemie besteedde Euronav meer aan-
dacht aan de mentale gezondheid van haar werknemers. De 
afdelingshoofden zijn actief geïnformeerd over wat ze moeten 
doen wanneer ze bepaalde symptomen van COVID-moeheid 
opmerken. De kapiteins op de schepen hebben richtlijnen ge-
kregen voor het omgaan met bemanningsleden die tekenen 
van mentale stress vertonen. Daarnaast hebben ze de contact-
gegevens gekregen van professionele experts die met de Ven-
nootschap samenwerken voor eventuele bijstand. Deze werd 
vanop afstand verleend wanneer nodig. 

Alcohol- en drugsbeleid 

Euronav doet er alles aan om een veilige en gezonde werkom-
geving te behouden door een strikt drugs- en alcoholbeleid 
toe te passen. Elke overtreding van dat beleid, met inbegrip 
van het illegale bezit of gebruik en de illegale verdeling of ver-
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deelnemers114

activiteiten4.077

km25.671

uren3.829

selfies en berichten695

virtuele high-fives7.216

ingezameld€19.726

koop van drugs of alcohol door personeel aan boord of aan 
wal, zal leiden tot onmiddellijk ontslag en stelt de betrokkene 
bloot aan gerechtelijke vervolging.

'Euronav on the move'

In 2019 lanceerden we 'Euronav on the move'. Dit interne pro-
gramma is ontwikkeld om sedentair gedrag tegen te gaan. Het 
doel is onze werknemers ertoe aan te zetten om te sporten 
tijdens hun werkdag. Werknemers worden aangemoedigd om 
deel te nemen aan verschillende sportevenementen, zoals 
plaatselijke loopwedstrijden. 

In 2021 werkten we voor de tweede keer samen met atlasGO 
voor een sportieve uitdaging van 5 maanden. AtlasGo is een 
mobiele applicatie waarmee werknemers hun activiteiten 
kunnen registreren en bijhouden. Elke activiteit werd beloond 
met een bedrag dat op het einde van de uitdaging geschonken 
werd aan een goed doel voor het milieu. In de uitdaging van 
dit jaar sportte Euronav voor The Ocean Cleanup en de Great 
Whale Conservancy. 

Figuur 41: Onze atlasGO-uitdaging in cijfers
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Veiligheid

Beheerssysteem voor gezondheid, 
veiligheid, kwaliteit en 
milieubescherming (HSQE)

Het HSQE-beheersysteem van Euronav heeft tot doel de con-
text te definiëren voor uitmuntendheid op het gebied van ge-
zondheid, veiligheid, kwaliteit en milieu. De kernwaarde van 
dit systeem wordt samengevat in onze algemene beleidsver-
klaring, waarin uitmuntendheid wordt gedefinieerd als “Geen 
schade toebrengen aan personen, schepen, het milieu of ei-
gendommen, en kwaliteitsdiensten leveren aan onze klanten”. 

Het systeem is bewust ontworpen volgens de hoogste normen, 
in het kader van ISM (International Safety Management Code), 
MLC (Maritime Labor Convention), ISO 9001 (Quality Manage-
ment Systems), ISO 14001 (Environmental Management Sys-
tems), ISO 45001 (Occupational Health & Safety Management 
Systems) en ISO 50001 (Energy Management Systems).

Het beheer van schepen en de activiteiten aan wal wordt ge-
zien als één onverdeeld organisme dat er naar streeft onze 
missie en visie te verwezenlijken door middel van gemeen-
schappelijke doelstellingen en voortdurende verbetering. 

Er wordt voortdurend gecontroleerd of de omstandigheden in 
onze werkomgeving gezond zijn. Onze gezondheidsnormen 
en -richtlijnen besteden specifieke aandacht aan belangrijke 
kwesties zoals algemene leefomstandigheden, het welzijn van 
bemanningen, lichaamsbeweging, opslag van voedsel en ge-
zonde voedingsgewoonten.

Veiligheid staat voorop  
bij Euronav

Aanpak

Euronav engageert zich om te werken in overeenstemming 
met de hoogste veiligheidsnormen in de maritieme transpor-
tindustrie en stelt bekwame en ervaren bemanningsleden 
tewerk om te verzekeren dat haar schepen op een veilige en 
milieuvriendelijke manier worden geëxploiteerd. Door het 
promoten van een actieve veiligheidscultuur bij haar perso-
neel, zowel aan wal als aan boord, engageert Euronav zich 
niet alleen om zijn klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening 
te bieden, maar vooral om het milieu en de werkomstandig-
heden consequent te beschermen. Aandacht voor veiligheid 
betekent ook dat ervoor wordt gezorgd dat bemanningsleden 
gekwalificeerd zijn, regelmatig opleidingen krijgen en op de 
hoogte zijn van actuele problemen, en dat er voor hun gezond-
heid en welzijn wordt gezorgd.

Incidentenonderzoek

Alle incidenten of ongevallen worden onderzocht. Het ni-
veau van het onderzoek hangt af de ernst, maar ook van de  
mogelijke ernst van het voorval voor de gezondheid, het mili-
eu, onze reputatie en de activa. 

Alle onderzoekniveaus worden uitsluitend uitgevoerd door 
personeel op zee en aan wal dat volledig is opgeleid voor het 
onderzoeken van maritieme incidenten en het analyseren van 
de oorzaken daarvan. 
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Gebeurtenissen, feiten, data en interviews worden geanaly-
seerd en de onmiddellijke maar ook fundamentele (systeem)
oorzaken worden geïdentificeerd via de gerenommeerde en 
gestructureerde Marine Systematic Cause Analysis Technique 
(M-SCAT).

Er is een reeks passende corrigerende maatregelen, maar 
vooral preventieve maatregelen, vastgesteld en gedeeld, en 
er wordt op toegezien dat deze maatregelen daadwerkelijk en 
volledig worden uitgevoerd. 

Schuldvrije rapportage 

De onderneming houdt zich volledig aan de ‘Just Culture’. Zo 
een cultuur houdt in dat: 

a) Niemand de schuld zal krijgen voor een ongeluk waar hij/
zij maar een geringe bijdrage heeft geleverd. 

b) Niemand de schuld zal krijgen voor een ongeluk waarvan de 
grondoorzaak ver buiten zijn/haar verantwoordelijkheden 
lag, terwijl zijn/haar betrokkenheid slechts in de eerste 
fase van de directe oorzaak lag. Bv. Een man die uitgeput 
was door een intense werklast verloor zijn waakzaamheid, 
en als gevolg daarvan gebeurde een grote ramp. 

c) Niemand de schuld zal krijgen voor een fout die hij/zij 
gemaakt heeft, vooral als hij/zij: 

1. Verstandig heeft gehandeld en het beste van zijn/haar 
mogelijkheden heeft gedaan,

2. Zich had voorbereid,
3. Advies had gevraagd, omdat hij/zij van mening was 

dat de job mogelijk buiten zijn/haar niveau van 
deskundigheid te boven ging.

 

Dit betekent echter niet dat we geen verantwoording hoeven 
afleggen voor onze daden!

a) Er zullen gevolgen zijn voor mensen die nalatig zijn 
geweest, of die het hebben nagelaten om advies te vragen 
alvorens een moeilijke taak op zich te nemen.

b) Er zullen gevolgen zijn voor zij die proberen hun fouten bij 
het uitvoeren van hun taken te verbergen.

c) Iemand die dezelfde fout opnieuw maakt, moet uiteraard 
worden gewaarschuwd. 

 
Dit alles is gebaseerd op het algemene principe dat het perso-
neel van de Vennootschap bevoegd is: “We hebben een niveau 
van bevoegdheid gekregen in lijn met de verantwoordelijkhe-
den...en er wordt verwacht dat we deze bevoegdheid zorgvul-
dig gebruiken”.

Een schuldvrij rapportagekader is van het grootste belang voor 
Euronav. Een strikt klokkenluidersbeleid, alsook een uitgebrei-
de klachtenprocedure onder MLC, verzekert dat er geen ver-
gelding zal zijn voor het rapporteren.

Participatie, Consultatie en Communicatie 
– Verhogen van de veiligheidsstandaarden

Ons gehele veiligheidsbeheersysteem is vrij voor wijzigings-
voorstellen door al onze werknemers. Dit wordt ondersteund 
door de overtuiging dat voortdurende verbetering vooral ge-
dragen wordt door door ons meest waardevolle bezit, onze 
mensen. Voorstellen worden bekeken en beoordeeld door 
materiedeskundigen en vervolgens veranderen we onze pro-
cessen waar nodig om onze doelstellingen, missie en visie te 
bereiken. 
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Zowel aan boord als aan land wordt maandelijks een veilig-
heidsvergadering gehouden, waaraan werknemers van elk ni-
veau deelnemen. Tijdens deze veiligheidsvergaderingen krijgt 
elke werknemer, rechtstreeks of door verkozen vertegenwoor-
digers, de lans om meningen, bezorgdheden, voorstellen en 
ervaringen te delen. 

Gemeenschappelijke veiligheidsvergaderingen vinden plaats 
tussen het schip en de werknemers aan land via video-
streamingtechnologie, met als doel de banden tussen het  
personeel aan land en op zee te versterken. 

Selectie van scheepswerven op basis van 
een gezondheids-, veiligheids-, kwaliteits- 
en milieueffectbeoordeling 

Voor de regelmatige reparaties aan zijn schepen kiest Euronav 
gerenommeerde scheepswerven uit. Bij de selectie houdt Eu-
ronav rekening met de betrouwbaarheid van de scheepswerf, 
de naleving van gezondheids-, veiligheids- en milieubescher-
mingsnormen op de werf en natuurlijk de competitiviteit van 
de werf. Scheepswerven worden regelmatig geëvalueerd om 
na te gaan of ze in aanmerking komen voor potentiële op-
drachten.

Hoewel we over een jonge vloot beschikken, is recyclage van 
schepen een belangrijke aangelegenheid waar Euronav ac-
tief aan werkt. Euronav staat volledig achter de principes van 
het Verdrag van Hongkong (IMO) en de EU verordening inza-
ke scheepsrecyclage.De inventaris van gevaarlijke materialen 
(IHM) en relevante classificaties (bijv. ENVIRO) zijn belangrijke 
elementen van het recyclage beleid. Het zijn documenten die 
de gehele levensduur van een schip volgen, te beginnen bij 
de bouw ervan, en die tijdens de levenscyclus van een schip 
regelmatig worden bijgewerkt (het zogenaamde Groen Pas-
poort). Alle schepen van Euronav beschikken reeds over een 
IHM en de meest relevante classificaties.

Veiligheid aan boord – De campagne 'Come 
Home Safely' 

Begin 2019 lanceerde Euronav de veiligheidscampagne 'Come 
Home Safely' (Kom veilig thuis). De campagne was bedoeld 
om:

• Veiligheidsprestaties te erkennen en te waarderen (op in-
dividueel, team- en organisatieniveau);

• Voor elkaar te zorgen en de veiligheid in het oog te  
houden;

• Betrokken te zijn en verantwoordelijk te handelen;

• Zichtbaar leiderschap te tonen;

• Een volwassen veiligheidscultuur op te bouwen (factoren 
die veiligheidsgedrag bevorderen, WIE?, HOE?).

Om het belang van veiligheid te onderstrepen en in het kader 
van de Euronav-campagne 'Safety on Board' (Veiligheid aan 
boord), verspreidde Euronav posters aan boord van zijn sche-
pen in eigen beheer met de slogan 'Come Home Safely.

Stay Safe Magazine

Het is al twee jaar geleden dat het eerste nummer van ons in-
terne veiligheidsmagazine 'Stay Safe' verscheen. Op maat van 
onze behoeften is het magazine 'Stay Safe' de voorbode van 
veiligheid bij Euronav, met als doel informatie te verstrekken, 
onze medewerkers constructief uit te dagen en een veilig-
heidsbewuste cultuur te bevorderen.
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Beleid inzake gewapende 
bewakers en piraterij

De veiligheid en beveiliging van ons personeel op zee en aan 
wal is van primair belang voor de Vennootschap. Ons manage-
mentteam neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om te 
verzekeren dat ons wal- en boordpersoneel wordt beschermd 
en in staat is zijn taken veilig en op verantwoorde wijze uit te 
voeren. Gewapende bewakers inzetten is een laatste redmid-
del en gebeurt altijd op basis van een inschatting van de spe-
cifieke veiligheidsrisico's. Vaak leggen de bevrachters van onze 
schepen ons op om dit te doen. Indien en wanneer we gewa-
pende bewakers inschakelen, geven we hen zeer specifieke 
richtlijnen om elk mensenleven (zeevarenden en piraten) te 
beschermen, terwijl we optreden om aanvallen te voorkomen. 

Voorbereiden op noodsituaties

Het grootste potentiële risico voor het milieu in verband met 
het vervoer van ruwe olie is het per ongeluk vrijkomen van 
lading in zee als gevolg van het breken van de opslagruimte 
van het schip, als gevolg van stranding, aanvaring, enz. Van-
daar dat de aandacht voor de veiligheid van het vervoer van 
het grootste belang is in onze organisatie. In het beheersys-
teem voor gezondheid, veiligheid, kwaliteit en milieubescher-
ming (HSQE) is een breed scala van mogelijke noodsituaties  
geïdentificeerd. 

Om om te gaan met mogelijke noodsituaties, zijn de volgende 
procedures ingevoerd: 

• Handboek voor noodgevallen en calamiteiten (ECM), 
dat handelt over alle mogelijke noodsituaties naast 
olieverontreiniging; 

• Ship Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) voor 
noodsituaties ten gevolge van olieverontreiniging en de 
bestrijding daarvan; 

• Vessel Response Plan (VRP) voor noodsituaties ten gevolge 
van olieverontreiniging en de bestrijding daarvan in de 
Amerikaanse wateren (zoals vereist door de Amerikaanse 
wetgeving– OPA 90);

• California Contingency Plan (CCP) dat betrekking heeft 
op noodsituaties door olieverontreiniging en de reactie 
daarop in Californische wateren;

• Panama Canal SOPEP dat betrekking heeft op 
noodsituaties bij olieverontreiniging in het Panama-
kanaal;

• Maandelijkse veiligheidsoefeningen aan boord met 
betrekking tot mogelijke veiligheidsdreigingen.

Euronav organiseert ook tweemaandelijks een ‘Table Top’-oe-
fening, waaraan schepen, personeel aan land, classificatie-
bureaus, vlaggenstaten en andere derde partijen deelnemen 
indien dit nodig wordt geacht.
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Training

Een uitgebreide lijst van ongeveer 150 Computer Based Trai-
ning (CBT-) cursussen, in combinatie met een gedetailleerde 
en op maat gemaakte verplichte in-house training matrix, 
maar ook door derden ondersteunde trainingen, zorgt voor 
het voortdurend bijleren, de paraatheid en de ontwikkeling 
van onze medewerkers. 

Onze veiligheidsprestatie

In 2021 is een vloot van ongeveer 70 tankers wereldwijd, 2 
FSO’s in Qatar en V-plus tankers die als opslagfaciliteiten wor-
den gebruikt, opgenomen in de rapportage. 

De onderstaande indicatoren voor gezondheid en veiligheid 
op het werk zijn gebaseerd op de bovengenoemde vloot en de 
ongeveer 3.200 zeevarenden en contractanten. 

Zeepersoneel: Een aan boord van een vaartuig werkzame 
persoon, zijnde leden van de bemanning, kapiteins inbegre-
pen.
Fatale incident: Een werkgerelateerd incident met fatale af-
loop.
Lost Time Injuries (LTI): Werkgerelateerde verwondingen die 
ertoe leiden dat een persoon niet in staat is om een van zijn 
taken uit te voeren of om weer aan het werk te gaan in een ge-
plande werkploeg op de dag na het letsel, inclusief dodelijke 
afloop.
LTI Frequency (LTIF) rate: Het aantal Lost Time Injuries per 
miljoen blootstellingsuren (manuren).
Total Recordable Cases (TRC): De som van LTI en minder 
ernstige verwondingen die ertoe leiden dat een persoon niet 
in staat is een normaal toegewezen werkfunctie uit te voeren 
tijdens een geplande werkploeg en dus een minder dan nor-
maal toegewezen werkfunctie krijgt op de dag na het letsel, of 
slechts een kleine medische hulp nodig heeft.
TRC-frequentie (TRCF)-percentage: Het aantal totale op-
neembare gevallen per miljoen blootstellingsuren (manuren).
Blootstellingsuren (manuren): Aantal personen aan boord x 
dagen aan boord x 24.

Beroepsrisico’s zijn zorgwekkend voor Euronav, vooral als zij 
leiden tot dodelijke slachtoffers of blijvende beperkingen. 
Daarom zijn we van mening dat we moeten verwijzen naar het 
tragische incident aan boord van de “Arafura”, dat leidde tot 
het verlies van twee van onze collega's.

Op 11 september 2021, vaarde de “Arafura” in de buurt van 

Kaap Hoorn, Zuid-Atlantische Oceaan, toen tijdens zware 
weersomstandigheden een alarm werd geactiveerd dat de 
aanwezigheid van water in het voorste compartiment van 
het schip aangaf. Twee bemanningsleden, de Chief Officer en 
de Bosun, gingen naar de situatie kijken en werden beiden  
dodelijk getroffen door een grote golf die over het dek van 
het schip spoelde. Het incident werd grondig onderzocht 
in samenwerking met alle betrokken partijen en er werden  
maatregelen opgelegd en aan de vloot meegedeeld om herha-
ling te voorkomen. 

Unit 2019 2020 2021

Fatale 
incidenten

No 0 0 2

Lost Time 
Injuries (LTI)

No 10 9 6

LTI  
Frequency 
rate

0.68 0.60 0.40

Total 
Recordable 
Cases (TRC)

No 23 18 14

TRC 
Frequency 
rate

1.57 1.20 0.92

Manuren No 14.606.292 14.946.000 15.155.256

Figuur 42: Veiligheidsgegevens van de Groep
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Unit 2019 2020 2021

Fatal incidents No 0 0 2

Lost Time Injuries (LTI) No 10 9 6

LTI Frequency rate 0.86 0.60 0.40

Total Recordable 
Cases (TRC)

No 23 18 14

TRC Frequency rate 1.57 1.20 0.92

Manhours No 14606292 14946000 15155256

Beveiliging
Cyberbeveiliging en 
gegevensbescherming

Euronav is zich ten volle bewust van het belang van informa-
tiebeveiliging en gegevensbescherming. Door de toename van 
veiligheidsdreigingen zag Euronav zich genoodzaakt passende 
maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit 
en beschikbaarheid van (persoons)gegevens en middelen te 
waarborgen, zowel aan wal als aan boord van zijn schepen. 

Cyberbeveiliging is een topprioriteit binnen ons ambitieus 
en innovatief digitaliseringsproject FAST (Fleet Automa-
tic Statistics and Tracking). Dit omvat initiatieven zoals een  
bewustmakingscampagne over cyberbeveiliging en een  
gedegen cybersecurity-stappenplan en -beleid die in de gehe-
le Vennootschap worden toegepast. Om de bescherming van 
gegevens te waarborgen, heeft Euronav een beleid ingevoerd 
dat gericht is op de naleving van de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG). 
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Deugdelijk bestuur
Aanpak 

De Raad van Toezicht (de 'Raad') van Euronav NV (samen met 
zijn dochtervennootschappen de 'Vennootschap' genoemd) 
heeft een gedrags- en ethische code (de 'Code') aangenomen 
die geldt voor alle werknemers, bestuurders en functionaris-
sen van de Vennootschap ('Relevante Personen'). 

Het gedrag van personen zoals aangegeven in deze richtlijnen 
heeft in dezelfde 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 richtsnoer 
moeten dienen met betrekking tot de minimumvereisten die 
van hen worden verwacht.

Beleid inzake risico's van derden 
en anti-corruptiebeleid 

Euronav verbindt zich ertoe om al haar bedrijfsactiviteiten 
over de hele wereld op een eerlijke, correcte, transparante en 
ethische manier uit te voeren. Het anticorruptiebeleid is van 
toepassing op werknemers en personen die in een langeter-
mijnrelatie namens Euronav handelen. Euronav heeft zich ook 
aangesloten bij het Maritime Anti-Corruption Network (MACN).

In het algemeen worden alle derden die willen zakendoen met 
Euronav onderworpen aan een grondig onderzoek door de  
afdeling Interne Controle. 

Hierbij wordt ook nagegaan of een zakenrelatie wel gepast is in 
het licht van het anticorruptiebeleid van de Vennootschap en 
van haar beleid inzake risico's met betrekking tot derde partij-
en. Elke bezorgdheid die verband houdt met het anticorruptie-
beleid, kan worden gemeld via het klokkenluidersplatform van 
de Vennootschap op https://www.speakupfeedback.eu/web/
euronav. 

Transparantie en verantwoording

De kapitaalmarkten beschikken over bestaande structuren en 
controles. Deze bieden investeerders een robuust en duur-
zaam kader dat hen het nodige vertrouwen geeft dat de leden 
van zowel de Directieraad als de Raad van Toezicht zich naar 
behoren gedragen en de strategie uitvoeren op een correcte 
en meetbare manier. Verschillende instanties spelen een rol 
wanneer een onderneming beursgenoteerd is. Effectenbeur-
zen stellen hoge eisen wat boekhoudkundige discipline en 
naleving van de regelgeving betreft. Beleggers zullen ook ei-
sen dat de beste praktijken op het gebied van presentatie en 
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Figure 44: Percentielpositie euronav op Webber 
ESG-scorekaart sinds 2017

detaillering van de financiële prestaties consequent worden 
toegepast. 

Gespecialiseerde externe bureaus die de resultaten op 
het gebied van bestuur, ethische normen en andere niet- 
financiële zaken - zoals het Carbon Disclosure Project (CDP) 
- meten, worden steeds belangrijker. De Poseidon Principles 
zijn een transparant kader dat deelnemers uit de industrie 
en praktijkmensen rechtstreeks samenbrengt met de finan-
ciers van de scheepvaart bij het ontwikkelen van een kern-
code van normen om te voldoen aan de decarbonisatie van 
de scheepvaart. Het zelfreguleringsmechanisme achter deze 
collectieve groep biedt alle verschaffers van kapitaal aan de  
scheepvaartsector volledige transparantie.

Euronav heeft, samen met andere verantwoordelijke tanker-
rederijen, de verplichting en plicht om zijn bedrijfsmodellen 
en bredere bedrijfsreputatie te verdedigen en te promoten. 
Euronav is van mening dat het actief en positief bijdraagt tot 
het verbeteren van de reputatie van de scheepvaart en de ru-
weolietankvaart door de Poseidon Principles te onderschrij-
ven, zich aan te sluiten bij organisaties zoals het Global Ma-
ritime Forum, initiatieven op te zetten zoals 'Getting to Zero' 
en samen te werken met een diverse groep belanghebbenden. 

Het vervullen van een voortrekkersrol en het (vrijwillig) opne-
men van zaken zoals het speciale verslag in ons jaarverslag zijn 
voorbeelden van hoe wij als specifieke sector de transparantie 
over de organisatie van onze industrie kunnen verbeteren.
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Interne controle en risicobeheer

Interne controle kan worden omschreven als een systeem 
ontwikkeld en geïmplementeerd door het management, dat 
bijdraagt tot een betere controle op en overzicht van de acti-
viteiten van de Vennootschap, haar efficiënte werking, en het 
efficiënte gebruik van haar middelen, aangepast aan de doel-
stellingen, de omvang en de complexiteit van haar activiteiten.

Risicobeheersing kan gedefinieerd worden als een  
gestructureerd, consistent en voortdurend proces met als doel 
het identificeren, evalueren, beslissen over, antwoorden op 
en rapporteren over opportuniteiten en bedreigingen die het 
bereiken van de doelstellingen van de Vennootschap kunnen 
beïnvloeden.

Een Risk Management Charter werd opgesteld en goedge-
keurd door de Raad van Toezicht ter bevordering van het  
engagement van de Vennootschap om een sterke risicocultuur 
op te bouwen. Het Risk Management Charter beschrijft duide-
lijk de rollen en verantwoordelijkheden, evenals de procedu-
res voor risicobeheer.

Het risicoregister identificeert een individuele eigenaar voor 
elk risico. Deze eigenaars beoordelen en certificeren hun risi-
co’s op kwartaalbasis. De resultaten van deze driemaandelijk-
se certificering worden gerapporteerd aan het Audit- en Risico-
comité, door de Chief Risk Officer die verantwoordelijk is voor 
de effectieve werking van het risicobeheer.

Euronav heeft eveneens een ‘Beheersysteem voor gezond-
heid, veiligheid, kwaliteit en milieu ’(GKVM) ontwikkeld dat 
GKVM-beheer integreert tot een systeem dat volledig in  
overeenstemming is met de ISM Code voor de ‘Veilige exploita-
tie van schepen en preventie van verontreiniging’.

Om de financiële rapportering te ondersteunen, hanteert Eu-
ronav een systeem van interne controle over financiële rappor-
tering, met inbegrip van de beleidslijnen en procedures om de 
transacties en verkoop van activa van de Vennootschap correct 
weer te geven, om een redelijke zekerheid te bieden dat trans-
acties geregistreerd worden in overeenstemming met alge-
meen aanvaarde boekhoudstandaarden, alsook een redelijke  
zekerheid biedt dat ongeoorloofde verwerving of gebruik of  
vervreemding van activa tijdig opgemerkt worden. Het toezicht 
op de naleving van de interne controle wordt georganiseerd 
door middel van jaarlijkse beoordelingen uitgevoerd door het 
Interne auditdepartement. De resultaten ervan worden gerap-
porteerd aan de corporate financiële afdeling, die een geconso-
lideerd 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 

Webber Research-ranglijst 

Normen die in andere sectoren op de kapitaalmarkten worden 
toegepast, worden in de scheepvaart niet altijd nageleefd of 
toegepast zoals dat zou kunnen, of in sommige gevallen zou 
moeten. Webber Research houdt sinds 2016 een corporate-
governance-scorekaart bij voor beursgenoteerde rederijen. De 
gedachte achter de aanpak is dat na verloop van tijd betere 
rendementen worden behaald door de ondernemingen met 
een beter deugdelijk bestuur en in toenemende mate met ho-
gere ESG-referenties en transparantie.

Euronav staat op de 2de plaats van 52 rederijen uit verschil-
lende sectoren (containers, bulk, tankers) in de Webber Rese-
arch 2021 ESG scorecard. De onderneming heeft er steeds naar 
gestreefd om de hoogste normen van deugdelijk bestuuren 
transparantie te hanteren. Euronav is één van de weinige 
beursgenoteerde vennootschappen die informatie verschaft 
over AER, EEOI, Scope 1- en Scope 2-emissies. Het volledige 
rapport kan u raadplegen via https://www.euronav.com/nl/
duurzaamheid/publicaties/.
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de risicobeheerssystemen zijn te vinden in het hoofdstuk over 
de bevoegdheden van het Audit- en Risicocomité.

Euronav heeft een Intern Auditdepartement opgericht, om 
strategische, financiële, operationele en IT-risico’s te beoor-
delen en te analyseren, om specifieke taken uit te voeren in 
overeenstemming met het jaarlijkse interne auditplan, om 
onderzoeken uit te voeren indien nodig en om de bevindin-
gen daarvan te rapporteren en te bespreken met het Audit- en  
Risicocomité. Het toepassingsgebied van de interne audit be-
treft zowel de bedrijfsactiviteiten op zich als de interne contro-
le over financiële rapportering. Het Intern Auditdepartement 
beschikt over aangewezen middelen, middelen van andere 
afdelingen en externe dienstverleners voor competenties die 
niet beschikbaar zijn binnen het bedrijf. Een deel van het in-
terne auditwerk aangaande interne controle over financiële 
rapportering wordt uitbesteed aan een gekwalificeerde dienst-
verlener (EY). Het hoofd van het Intern Auditdepartement rap-
porteert aan de CEO en aan het Audit- en Risicocomité. 

Euronav heeft KPMG aangesteld als externe auditor om de  
financiële resultaten en de naleving van de Belgische wetgeving 
te verifiëren. De externe auditor legt minstens tweemaal per 
jaar een verslag voor aan het Audit- en Risicocomité. Zij worden 
eveneens uitgenodigd om de jaarlijkse Algemene Aandeelhou-
dersvergadering bij te wonen om hun verslag te presenteren.

Hedgingbeleid

Euronav kan zich gedeeltelijk indekken tegen de blootstelling 
aan schommelingen van de interestvoeten op haar leningen. 
Alle leningen die zijn aangegaan voor de financiering van 
schepen zijn op basis van een variabele interestvoet, ver-
hoogd met een marge. Euronav houdt geen afgeleide financi-
ele instrumenten aan voor speculatieve doeleinden. Euronav 
gebruikt afgeleide financiële instrumenten zoals termijntrans-
acties, renteswaps, het kopen van CAP-opties, de verkoop van 
FLOOR-opties, deviezenswaps en andere afgeleide financiële 
instrumenten, uitsluitend om haar blootstelling aan interest-
voeten en wisselkoersen te beheren, en om een evenwicht te 
bereiken tussen blootstelling aan vaste en variabele interest-
voeten, zoals gedefinieerd door de groep. Voor meer details 
over de financiële instrumenten van Euronav verwijzen wij 
naar nota 19 van het Financieel Jaarverslag. 

Risicofactoren

Samenvatting

Naast belangrijke factoren en zaken die elders in dit verslag en 
in de documenten die door verwijzing in dit verslag zijn opge-
nomen, worden besproken, omvatten belangrijke factoren die 

er naar onze mening toe kunnen leiden dat onze werkelijke re-
sultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van die welke 
in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken:

• De sterkte van wereldeconomieën en valuta's;

• De algemene marktomstandigheden, met inbegrip van de 
markt voor ruwe olie en voor onze schepen alsook schom-
melingen in bevrachtingstarieven en scheepswaarden;

• De beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, 
alsook het vermogen van de Vennootschap om dergelijke 
financiering of herfinanciering in de toekomst tegen aan-
vaardbare tarieven te verkrijgen en om te voldoen aan de 
beperkende en andere covenanten in onze financierings-
overeenkomsten;

• Ons vermogen om beschikbare en toekomstige subsidies 
en tegemoetkomingen te verkrijgen;

• Onze bedrijfsstrategie en andere plannen en doelstellin-
gen voor groei en toekomstige activiteiten, met inbegrip 
van geplande en ongeplande kapitaaluitgaven;

• Mogelijke overnames, bedrijfsstrategieën en verwachte 
kapitaaluitgaven of operationele kosten, met inbegrip van 
kosten gerelateerd aan droogdok, onderzoeken, upgrades 
en verzekeringskosten;

• Ons vermogen om cash te genereren om te voldoen aan 
onze verplichtingen tot terugbetaling onder onze leningen;

• Onze exploitatie- en onderhoudskosten, met inbegrip van 
bunkerprijzen, droogdok- en verzekeringskosten;

• Potentiële aansprakelijkheid uit lopende of toekomstige 
rechtszaken;

• Aanzienlijke daling in spotchartertarieven die onze winst-
gevendheid zouden kunnen beïnvloeden;

• Verwachtingen van beleggers, banken en andere stakehol-
ders op ecologisch, sociaal en governancegebied (ESG) en 
de kosten in verband met de naleving van ESG-maatrege-
len;

• Beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten en de 
daarmee verband houdende loonkosten;

• Hogere brandstofkosten of bunkerprijzen;

• Het falen om onze informatiesystemen te beschermen te-
gen inbreuken op de beveiliging of falen of de onbeschik-
baarheid van deze systemen gedurende een aanzienlijke 
periode;

• Mogelijke cyberaanvallen die onze bedrijfsactiviteiten 
kunnen verstoren;

• De toestand van de wereldwijde financiële markten 
kan een nadelige invloed hebben op ons vermogen om  
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bijkomende financiering te verkrijgen;

• De marktwaarde van de schepen is volatiel en kan dalen;

• De duur en ernst van de uitbraak van het coronavirus  
(COVID-19) en de reactie van de overheid daarop, met in-
begrip van de impact daarvan op onze activiteiten op de 
vraag naar onze schepen, onze wereldwijde activiteiten, 
het tegenpartijrisico, alsook de verstoring van de wereld-
economie;

• De toenemende dreiging van een Chinese financiële crisis 
en handelsspanningen tussen China en de Verenigde Sta-
ten;

• De verschuiving van olie naar andere energiebronnen,  
zoals elektriciteit, aardgas, vloeibaar aardgas of waterstof;

• Technologierisico verbonden aan de energietransitie en 
verjonging van de vloot/systemen door over te schakelen 
op alternatieve aandrijvingen;

• Het opleggen van sancties door de Verenigde Naties, de 
VS, de EU, het VK en/of andere relevante autoriteiten;

• Internationale sancties, embargo’s, import- en exportbe-
perkingen, nationalisaties, piraterij, terroristische aansla-
gen en gewapende conflicten, waaronder het recente con-
flict tussen Rusland en Oekraïne;

• Elke niet-naleving van de Amerikaanse Foreign Corrupt 
Practices Act van 1977 (FCPA), of andere toepasselijke re-
gelgeving met betrekking tot omkoping;

• Schommelingen in valuta, intrestvoeten en wisselkoersen 
en de impact van het afschaffen van de London Interbank 
Offered Rate, of LIBOR, na 30 juni 2023 op al onze schulden 
die verwijzen naar LIBOR;

• Algemene nationale en internationale politieke omstan-
digheden, met inbegrip van handelsoorlogen en menings-
verschillen tussen olieproducerende landen, met inbegrip 
van illegale handel in ruwe olie;

• Potentiële fysieke verstoring van scheepvaartroutes door 
ongevallen, klimaatgerelateerde gebeurtenissen, politieke 
gebeurtenissen, bedreigingen voor de publieke gezond-
heid, internationale vijandigheden, inclusief de voortdu-
rende ontwikkelingen in Oekraïne, daden van terroristen 
of piraterij op zeeschepen;

• Defecten aan onze schepen en andere gevallen van off hire;

• Het aanbod van en de vraag naar schepen die vergelijk-
baar zijn met de onze, mede tegen de achtergrond van een 
mogelijk versnelde wereldwijde klimaattransitie, wat een 
versneld negatief effect zou kunnen hebben op de vraag 
naar olie en dus ook op het transport ervan;

• Reputatierisico's, onder meer in verband met de klimaat-
verandering;

• Naleving van overheids-, belasting- (inclusief koolstofgere-
lateerde), milieu- en veiligheidsvoorschriften en daarmee 
verband houdende kosten; 

• Potentiële aansprakelijkheid die voortvloeit uit toekom-
stige rechtszaken aangespannen door organisaties van 
openbaar belang of activistische organisaties op basis 
van de bewering dat de Vennootschap nalaat om klimaat-
adaptatie- of klimaatmitigatiemaatregelen te nemen;

• Stijging van de kapitaalkosten of beperking van de toe-
gang tot financiering als gevolg van de EU-taxonomie of 
relevante regionale taxonomieregelgeving; 

• Technologierisico verbonden aan de energietransitie en 
verjonging van de vloot/systemen door over te schakelen 
op alternatieve aandrijvingen; 

• Niet-naleving van de wijzigingen door de Internationa-
le Maritieme Organisatie (IMO, of het agentschap van de 
Verenigde Naties voor maritieme veiligheid en ter voorko-
ming van verontreiniging door schepen) (deze wijzigingen 
worden hierna 'IMO 2020' genoemd) van bijlage VI bij het 
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging 
door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 
1978 daarbij, gezamenlijk MARPOL 73/78 en hierna 'MAR-
POL' genoemd, die de maximale hoeveelheid zwavel die 
schepen in de lucht mogen uitstoten verlagen en die sinds 
1 januari 2020 op ons van toepassing zijn;

• Elke niet-naleving van het Internationaal Verdrag voor de 
controle en het beheer van ballastwater en sedimenten 
van schepen, dat sinds september 2019 op ons van toe-
passing is;

• Elke niet-naleving van de komende EU 'Fit for 55'-verorde-
ningt en in het bijzonder de EU-regeling voor de handel in 
emissierechten voor de scheepvaart en brandstof voor de 
scheepvaart;

• Elke niet-naleving van de Europese verordening inzake 
scheepsrecyclage voor grote commerciële zeeschepen die 
onder de vlag van de EU of een EU-lidstaat varen, die re-
ders verplicht hun schepen alleen te recycleren in veilige 
en deugdelijke werven voor recyclage die zijn opgenomen 
in de Europese lijst , die sinds 1 januari 2019 van toepas-
sing is;

• Nieuwe milieuvoorschriften en beperkingen, hetzij op we-
reldwijd vlak, bepaald door de IMO, en/of opgelegd door 
regionale of nationale autoriteiten zoals de Europese Unie 
of individuele landen;

• Onze Belgische incorporatie met mogelijks andere rechts-
middelen ter beschikking in vergelijking met andere  
landen, waaronder de Verenigde Staten;

• Behandeling van de Vennootschap als een 'passive foreign 
investment company' door de Amerikaanse belastingau-
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toriteiten;

• Belastingen moeten betalen op inkomsten uit de Verenig-
de Staten;

• Effecten van nieuwe producten en nieuwe technologie in 
onze sector;

• Het falen van tegenpartijen om hun contracten met ons 
volledig uit te voeren;

• Onze afhankelijkheid van sleutelmedewerkers;

• Toereikendheid van de verzekeringsdekking;

• Ons vermogen om schadeloosstellingen van klanten te 
verkrijgen;

• Wijzigingen in wetgeving, verdragen of regelgeving;

• Het onvermogen van onze dochterondernemingen om  
dividenden uit te keren of vast te stellen;

• De verliezen uit afgeleide instrumenten; en

• De renterisico’s onder onze schuldfaciliteiten.

Risicofactoren

Beleggen in onze aandelen houdt een risico in. We verwachten 
dat we bij onze toekomstige activiteiten aan sommige of alle 
van de hieronder beschreven risico's zullen worden blootge-
steld. Risico's voor ons omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 
de hieronder beschreven risicofactoren. Elk van de hieronder  
beschreven risicofactoren kan van invloed zijn op onze be-
drijfsactiviteiten, kan een wezenlijk nadelig effect hebben op 
onze bedrijfsactiviteiten, financiële toestand, bedrijfsresul-
taten en vooruitzichten en kan de waarde van onze aande-
len doen dalen. Indien en voor zover een van de hieronder  
beschreven risico's zich voordoet, kan dat bovendien gebeu-
ren in combinatie met andere risico's die het nadelige effect 
van dergelijke risico's op onze bedrijfsactiviteiten, financiële 
toestand, bedrijfsresultaten en vooruitzichten nog zouden 
versterken. Wie in onze aandelen belegt, kan zijn belegging  
geheel of gedeeltelijk verliezen. Het is aangeraden om de vol-
gende informatie zorgvuldig te overwegen in samenhang met 
de andere informatie die in dit document is opgenomen of 
waarnaar wordt verwezen in dit document. De volgorde waar-
in de risicofactoren hierna worden opgesomd, is geen indica-
tie voor de waarschijnlijkheid dat ze zich zullen voordoen, of 
voor de potentiële omvang van de financiële gevolgen ervan.

Risico's met betrekking tot onze activiteiten

De tankersector is cyclisch en volatiel, wat kan leiden 
tot dalingen en schommelingen van de bevrachtingsta-
rieven, scheepswaarden, inkomsten en beschikbare 
cashflow.
De tankersector is zowel cyclisch als volatiel in termen van be-

vrachtingstarieven en rentabiliteit. We verwachten dat de vo-
latiliteit van de markttarieven voor onze schepen in de nabije 
toekomst zal aanhouden, wat een effect zal hebben op onze 
liquiditeit op korte en middellange termijn.

Schommelingen in bevrachtingstarieven en scheepswaarden 
vloeien voort uit veranderingen in de vraag naar en het aan-
bod van tankercapaciteit, veroorzaakt door veranderingen 
in de vraag naar en het aanbod van olie en olieproducten. 
De boekwaarde van onze schepen of van onze FSO-schepen 
(floating, storage and offloading) weerspiegelt mogelijk niet 
hun reële marktwaarde of het bedrag dat zou kunnen worden 
verkregen door de schepen op een bepaald moment te verko-
pen, aangezien de marktprijzen van tweedehandsschepen de 
neiging hebben te schommelen naarmate de evolutie van de 
bevrachtingstarieven en de kostprijs van nieuwbouwschepen.

We evalueren de boekwaarde van onze schepen om te bepa-
len of zich gebeurtenissen hebben voorgedaan die een bijzon-
dere waardevermindering van hun boekwaarde noodzakelijk 
maken. De realiseerbare waarde van schepen wordt herzien 
op basis van gebeurtenissen en veranderingen in omstandig-
heden die erop zouden wijzen dat de boekwaarde van de acti-
va mogelijk niet kan worden gerealiseerd. De beoordeling van 
mogelijke indicaties voor bijzondere waardevermindering en 
de projectie van toekomstige kasstromen met betrekking tot 
de schepen is complex en vereist diverse schattingen met be-
trekking tot onder meer de waarde van schepen, toekomstige 
vrachttarieven, inkomsten uit de schepen, disconteringsvoe-
ten, restwaarden en de economische levensduur van schepen. 
Veel van deze posten waren in het verleden onderhevig aan 
volatiliteit en zowel bevrachtingstarieven als scheepswaarden 
hebben de neiging cyclisch te zijn. Dalingen van de bevrach-
tingstarieven en scheepswaarden alsook andere verslechte-
ringen in onze sector kunnen leiden tot bijzondere waardever-
minderingen. 

Over het algemeen hebben we geen controle over de factoren 
die de vraag naar en het aanbod van tankers beïnvloeden en 
de aard, het tijdstip en de mate van veranderingen in de om-
standigheden in de sector zijn onvoorspelbaar.

De belangrijkste factoren die de vraag naar tankercapaciteit 
beïnvloeden, zijn onder meer: 

• De vraag naar en het aanbod van olie en aardolieproducten;

• Veranderingen in het verbruik van olie en aardolieproduc-
ten als gevolg van de beschikbaarheid van nieuwe, alter-
natieve energiebronnen of veranderingen in de prijs van 
olie en aardolieproducten ten opzichte van andere ener-
giebronnen of andere factoren die het verbruik van olie en 
aardolieproducten minder aantrekkelijk maken;

• De regionale beschikbaarheid van raffinagecapaciteit en 
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voorraden in vergelijking met de geografische ligging van 
olieproducerende regio's; 

• Nationaal beleid inzake strategische olievoorraden (inclu-
sief indien de strategische reserves in de toekomst op een 
lager niveau worden vastgesteld naarmate olie een minder 
belangrijke plaats inneemt in de energiemix);

• Wereldwijde en regionale economische en politieke om-
standigheden en ontwikkelingen, gewapende conflic-
ten waaronder het recente conflict tussen Rusland en  
Oekraïne, terroristische activiteiten, handelsoorlogen,  
bedreigingen voor de volksgezondheid, tariefembargo's, 
onwettige vervoer van ruwe olie en stakingen; 

• Wisselkoersen, vooral ten opzichte van de Amerikaanse 
dollar;

• Veranderende handelspatronen en de afstand waarover 
olie en olieproducten over zee moeten worden vervoerd;

• Veranderingen in zeevervoerspatronen en patronen van 
andere vervoerswijzen, inclusief verschuivingen in de 
vraag naar transport tussen ruwe olie en geraffineer-
de olieproducten en de afstand waarover deze over zee  
worden vervoerd;

• Wijzigingen in de regels en voorschriften van gouverne-
mentele of maritieme zelfregulerende organisaties of 
maatregelen van regelgevende instanties;

• Milieu- en andere wettelijke en regelgevende ontwikkelingen;

• Ontwikkelingen in de internationale handel, inclusief die 
met betrekking tot het opleggen van tarieven; en

• Internationale sancties, embargo's, import- en exportbe-
perkingen, nationalisaties en oorlogen. 

De factoren die van invloed zijn op het aanbod van tankerca-
paciteit zijn onder meer:

• Het aantal bestellingen van nieuwbouwschepen en het 
aantal opleveringen daarvan, op zijn beurt beïnvloed door 
de beschikbaarheid van financiering voor scheepvaartac-
tiviteiten; 

• De mate waarin oudere schepen worden gerecycleerd, af-
hankelijk van onder meer recyclagetarieven en internatio-
nale regelgeving inzake recyclage;

• Het aantal conversies van tankers voor andere doeleinden;

• Bedrijfsstoringen, met inbegrip van problemen in de toele-
veringsketen, als gevolg van een natuurramp, een andere 
ramp of een andere oorzaak;

• Het aantal schepen dat buiten dienst is gesteld, uit de 
vaart is genomen, in droogdok ligt, als opslageenheid 
wordt gebruikt of geblokkeerd is door opstoppingen in  
havens of kanalen; en

• Bezorgdheid inzake milieu en onzekerheid over nieuwe re-
gelgeving in verband met onder meer nieuwe technologie-
en, waardoor de bestelling van nieuwe schepen vertraging 
kan oplopen.

Dalingen van de olie- en aardgasprijzen of dalingen van de 
vraag naar olie en aardgas gedurende een langere periode of 
marktverwachtingen over mogelijke dalingen van deze prijzen 
en de vraag, kunnen een negatieve invloed hebben op onze toe-
komstige groei in de tanker- en offshoresector. Aanhoudende 
perioden van lage olie- en aardgasprijzen leiden doorgaans tot 
verminderde exploratie en winning, omdat de investeringsbud-
getten van olie- en aardgasbedrijven afhankelijk zijn van de kas-
stroom uit dergelijke activiteiten en dus gevoelig zijn voor veran-
deringen in de energieprijzen. Aanhoudende periodes van hoge 
olieprijzen kunnen daarentegen destructief zijn voor de vraag. 
Deze veranderingen in grondstofprijzen kunnen een belangrijk 
effect hebben op de vraag naar onze diensten, en perioden van 
geringe vraag kunnen een overaanbod aan schepen veroorza-
ken en de concurrentie in de sector verscherpen, wat er vaak 
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toe leidt dat schepen, vooral oudere en minder technologisch 
geavanceerde schepen, gedurende lange perioden niet worden 
gebruikt. We kunnen het toekomstige niveau van de vraag naar 
onze diensten of de toekomstige omstandigheden in de olie- 
en aardgasindustrie niet voorspellen. Een daling van de uit-
gaven voor exploratie, ontwikkeling of productie door olie- en  
aardgasbedrijven of een daling van de vraag naar olie en 
aardgas kan onze inkomsten doen dalen en onze activiteiten,  
bedrijfsresultaten en voor uitkering beschikbare liquide middelen  
wezenlijk nadelig beïnvloeden (zie ook 'Piekolie' hieronder). 

Een aanzienlijk deel van onze inkomsten is afkomstig 
van een beperkt aantal klanten en het verlies van een 
van die klanten zou kunnen leiden tot een aanzienlijk 
verlies van inkomsten en kasstroom.
We halen momenteel een aanzienlijk deel van onze omzet uit 
een beperkt aantal klanten. Voor het jaar eindigend op 31 de-
cember 2021 was Valero Energy Corporation, of Valero, goed 
voor 11% van onze totale inkomsten in het tankersegment. 
Daarnaast was North Oil Company onze enige FSO-klant per 
31 december 2021. Al onze bevrachtingsovereenkomsten 
hebben vaste looptijden, maar kunnen vervroegd worden  
beëindigd als gevolg van bepaalde gebeurtenissen, zoals het 
feit dat een bevrachter geen bevrachtingsbetalingen aan ons 
verricht wegens financieel onvermogen, onenigheid met ons 
of een andere reden.

Daarnaast kan een bevrachter onder meer in de volgende ge-
vallen zijn recht uitoefenen om de bevrachtingsovereenkomst 
te beëindigen:

• Het schip raakt total loss of loopt onherstelbare schade op;

• We komen onze verplichtingen uit hoofde van de bevrach-
tingsovereenkomst niet na, inclusief langere perioden van 
off-hire;

• De vrije handel van het schip wordt aanzienlijk verstoord 
door een oorlog, sancties of vijandelijkheden;

• Het schip wordt opgevorderd door een overheidsinstantie; of

• Er doet zich een langdurige overmachtsituatie voor, zoals 
oorlog, piraterij, terrorisme, een wereldwijde pandemie of 
politieke onrust, die de bevrachting van het schip verhin-
dert, telkens overeenkomstig de bepalingen en voorwaar-
den van de desbetreffende bevrachtingsovereenkomst.

Bovendien kunnen de tarieven die we kunnen aanrekenen, 
worden verlaagd indien het schip niet presteert volgens be-
paalde contractuele specificaties, bijvoorbeeld als de gemid-
delde snelheid van het schip lager ligt dan de snelheid die we 
hebben gegarandeerd of als de hoeveelheid brandstof die het 
schip verbruikt, de gegarandeerde hoeveelheid overschrijdt. 
Bovendien is de vergoeding in het kader van onze FSO-ser-
vicecontracten gebaseerd op de dagelijkse prestaties en/of 

beschikbaarheid van elk FSO-schip in overeenstemming met 
de vereisten die in de desbetreffende FSO-dienstcontracten 
zijn gespecificeerd. De tarieven die we mogen aanrekenen 
onder onze FSO-dienstcontracten kunnen worden vermin-
derd of opgeschort (naargelang het geval) indien het schip 
stilligt, maar beschikbaar is voor gebruik of indien zich een 
geval van overmacht voordoet, of het is mogelijk dat we geen 
recht hebben op enige betaling indien het FSO-schip voor een 
langere periode uit de vaart wordt genomen voor onderhoud 
en de bevrachtingsovereenkomst kan worden beëindigd in-
dien deze gebeurtenissen gedurende een langere periode 
aanhouden. Daarnaast hebben onze FSO-dienstcontracten 
dagtarieven die vastliggen voor de duur van het contract. Om 
de gevolgen van de inflatie op de inkomsten uit deze termijn-
contracten te beperken, bevatten onze FSO-dienstcontracten 
jaarlijkse escalatiebepalingen. Deze clausules zijn bedoeld 
om ons te compenseren voor bepaalde kostenstijgingen, 
waaronder lonen, verzekeringskosten en onderhoudskosten. 
De werkelijke kostenstijgingen kunnen echter het gevolg zijn 
van gebeurtenissen of omstandigheden die geen aanleiding 
geven tot overeenkomstige wijzigingen van de toepasselijke  
escalatiebepalingen.

Indien een van onze bevrachtingsovereenkomsten wordt 
beëindigd, is het mogelijk dat we niet in staat zijn om het  
betrokken schip opnieuw in te zetten of om dat te doen tegen 
voorwaarden die voor ons even gunstig zijn als die van onze 
huidige bevrachtingsovereenkomsten. We zijn blootgesteld 
aan veranderingen in spotmarktprijzen die verband houden 
met de inzet van onze schepen. Indien we niet in staat zijn een 
schip waarvoor de bevrachtingsovereenkomst is beëindigd 
opnieuw in te zetten, ontvangen we geen inkomsten uit dat 
schip en kunnen we ons genoodzaakt zien lopende uitgaven te 
doen om het schip in goede operationele staat te houden. Elk 
van deze factoren kan onze inkomsten en kasstromen doen 
dalen. Bovendien kan het verlies van een van onze bevrach-
ters, bevrachtingsovereenkomsten of schepen, of een daling 
van de tarieven in het kader van een van onze bevrachtings-
overeenkomsten, een wezenlijk nadelig effect hebben op onze 
activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en ons ver-
mogen om dividenden, indien die er zijn, uit te keren aan onze 
aandeelhouders.

Afhankelijkheid van bevrachtingsovereenkomsten op de 
spotmarkt.
Per 31 maart 2022 waren 54 van onze schepen ingezet op de 
spotmarkt of in een op de spotmarkt of in een spotmarktge-
oriënteerde tankerpool, waaronder 40 schepen in de Tankers 
International Pool, of de TI Pool (zie Euronav Fleet p 41), een 
op de spotmarkt gerichte pool waarvan we in 2000 stichtend 
lid waren, waardoor wij worden blootgesteld aan schomme-
lingen in de bevrachtingstarieven op de spotmarkt. We zul-
len in de toekomst ook bevrachtingsovereenkomsten op de 
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spotmarkt aangaan. De spotmarkt voor bevrachtingsover-
eenkomsten kan aanzienlijk fluctueren op basis van de vraag 
naar en het aanbod van tankers en olie. De succesvolle exploi-
tatie van onze schepen in de competitieve spotmarkt voor 
bevrachtingsovereenkomsten hangt onder meer af van het 
binnenhalen van winstgevende bevrachtingsovereenkomsten 
op de spotmarkt en het zoveel mogelijk beperken van de tijd 
die wordt besteed aan het wachten op bevrachtingsovereen-
komsten en aan het reizen in ballast om vracht op te halen. De 
spotmarkt is zeer volatiel en er zijn perioden geweest, en er 
zullen nog perioden komen, waarin de bevrachtingstarieven 
op de spotmarkt dalen tot onder de operationele kosten van 
schepen. Als de toekomstige bevrachtingstarieven op de spot-
markt dalen, zijn we mogelijk niet in staat onze op de spot-
markt ingezette schepen winstgevend te exploiteren, onze 
verplichtingen na te komen, met inbegrip van aflossingen op 
schulden, of dividenden uit te keren in de toekomst. Aange-
zien de bevrachtingstarieven voor bevrachtingsovereenkom-
sten op de spotmarkt vastliggen voor een enkele reis die tot 
enkele weken kan duren, zullen we tijdens periodes waarin de 
bevrachtingstarieven op de spotmarkt stijgen over het alge-
meen vertraging oplopen bij het realiseren van de voordelen 
van dergelijke stijgingen.

De toenemende controle en veranderende verwachtin-
gen van beleggers, kredietverstrekkers en andere markt-
deelnemers met betrekking tot ons ecologisch, sociaal 
en governancebeleid (ESG-beleid) kunnen voor ons extra 
kosten met zich meebrengen of ons blootstellen aan bij-
komende risico's.
Bedrijven in alle sectoren worden steeds kritischer gevolgd 
in verband met hun ESG-beleid. Belangengroepen van beleg-
gers, bepaalde institutionele beleggers, beleggingsfondsen, 
kredietverstrekkers en andere marktdeelnemers hebben de 
laatste jaren steeds meer aandacht voor ESG-praktijken, voor-
al als die betrekking hebben op milieu, gezondheid en veilig-
heid, diversiteit, arbeidsomstandigheden en mensenrechten, 
en hechten steeds meer belang aan de implicaties en maat-
schappelijke kosten van hun beleggingen. De toegenomen 
aandacht en het toegenomen activisme met betrekking tot 
ESG-kwesties en soortgelijke kwesties kunnen de toegang tot 
kapitaal belemmeren, aangezien beleggers en kredietverstrek-
kers op basis van hun beoordeling van de ESG-praktijken van 
een bedrijf kunnen beslissen om kapitaal te herverdelen of om 
geen kapitaal toe te zeggen. Als een bedrijf er niet in slaagt om 
zich aan te passen aan of niet te voldoen aan veranderende 
verwachtingen en normen van beleggers, kredietverstrekkers 
of andere aandeelhouders in de sector of als de perceptie be-
staat dat een bedrijf niet adequaat reageert op de groeiende 
aandacht voor ESG-kwesties, ongeacht of dat wettelijk ver-
plicht is, kan dat de reputatie of aandelenkoers van dat bedrijf 
schaden, resulterend in directe of indirecte materiële en na-
delige gevolgen voor de activiteiten en de financiële toestand 

van dat bedrijf. 

De toename van het aantal aandeelhoudersvoorstellen over 
milieukwesties en met name klimaatgerelateerde voorstellen 
in de afgelopen jaren wijst erop dat we te maken kunnen krij-
gen met toenemende druk van beleggers, kredietverstrekkers 
en andere marktdeelnemers, die zich steeds meer richten 
op klimaatverandering, om prioriteit te geven aan duurzame 
energiepraktijken, onze koolstofvoetafdruk te verkleinen en 
duurzaamheid te bevorderen. Als gevolg daarvan kunnen we 
genoodzaakt zijn strengere ESG-procedures of -normen toe te 
passen opdat onze bestaande en toekomstige beleggers en 
kredietverstrekkers in ons geïnvesteerd blijven en nog meer 
in ons investeren, vooral gezien de zeer gerichte en specifie-
ke handel in het transport van ruwe olie waarin we actief zijn. 
Indien we niet aan deze normen voldoen, kan dat negatieve 
gevolgen hebben voor onze activiteiten en/of ons vermogen 
om toegang te krijgen tot kapitaal. 

Bovendien kunnen bepaalde beleggers en kredietverstrekkers 
olietransportbedrijven, zoals wij, volledig uitsluiten van hun 
beleggingsportefeuilles op basis van ESG-criteria. Deze beper-
kingen op zowel de schuld- als aandeelkapitaalmarkten kun-
nen ons vermogen om te groeien aantasten, aangezien onze 
groeiplannen toegang tot de aandelen- en schuldkapitaal-
markten kunnen vereisen. Als die markten niet beschikbaar 
zijn of als we geen toegang hebben tot alternatieve financie-
ringsmiddelen tegen aanvaardbare voorwaarden of helemaal 
niet, is het mogelijk dat we onze bedrijfsstrategie niet kunnen 
uitvoeren. Dit zou een wezenlijk nadelig effect hebben op onze 
financiële toestand en bedrijfsresultaten en zou ons vermo-
gen om onze schulden af te lossen kunnen aantasten. Verder 
is het waarschijnlijk dat we extra kosten zullen moeten maken 
en extra middelen nodig zullen hebben om de uiteenlopende 
ESG-vereisten op te volgen, in te voeren, te rapporteren en na 
te leven. Leden van de beleggingsgemeenschap besteden ook 
steeds meer aandacht aan verstrekte ESG-informatie, waaron-
der informatie met betrekking tot broeikasgassen en klimaat-
verandering in de energiesector in het bijzonder, en initiatie-
ven op het gebied van diversiteit, inclusie en bestuursnormen 
bij ondernemingen meer in het algemeen. Als gevolg daarvan 
kunnen we te maken krijgen met toenemende druk met be-
trekking tot de ESG-informatie die we verstrekken. Als een van 
de voorgaande situaties zich voordoet, kan dat een wezenlijk 
nadelig effect hebben op onze activiteiten en financiële toe-
stand.

Verder streven wij ernaar om van tijd tot tijd, in overeenstem-
ming met onze duurzaamheidsprioriteiten, doelstellingen en 
verbintenissen met betrekking tot bepaalde ESG-thema's vast 
te stellen en publiekelijk bekend te maken, zoals het kool-
stofvrij maken van de scheepvaart. Hoewel we van tijd tot tijd 
vrijwillig informatie over ESG-kwesties kunnen opstellen en 
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publiceren, zijn veel van de verklaringen in die vrijwillige be-
kendmakingen gebaseerd op hypothetische verwachtingen 
en veronderstellingen die al dan niet representatief kunnen 
zijn voor huidige of feitelijke risico's of gebeurtenissen of voor-
spellingen van verwachte risico's of gebeurtenissen, met inbe-
grip van de daaraan verbonden kosten. Dergelijke verwachtin-
gen en veronderstellingen zijn noodzakelijkerwijs onzeker en 
kunnen foutgevoelig zijn of verkeerd worden geïnterpreteerd, 
gezien de lange tijdsperioden die ermee gemoeid zijn en het 
ontbreken van een gevestigde, eenduidige aanpak voor het 
identificeren en meten van, alsook het rapporteren over, vele 
ESG-kwesties. Als we er niet in slagen onze milieudoelstellin-
gen en -verbintenissen te verwezenlijken of indien wij hierover 
niet correct rapporteren, kan de negatieve publiciteit die daar-
uit voortvloeit nadelige gevolgen hebben voor onze reputatie 
en/of onze toegang tot kapitaal.

Ten slotte hebben organisaties die beleggers informatie ver-
strekken over deugdelijk bestuur en aanverwante zaken pro-
cessen ontwikkeld om bedrijven te beoordelen op hun aanpak 
van ESG-kwesties. Dergelijke ratings worden door sommige 
beleggers gebruikt om hun beleggings- en stembeslissingen 
te onderbouwen. Ongunstige ESG-ratings en recent activisme 
dat erop gericht is fondsen weg te halen van bedrijven met 
activa die gerelateerd zijn aan fossiele brandstoffen, kunnen 
leiden tot een negatiever beleggerssentiment ten opzichte van 
ons en onze sector en tot een verschuiving van investeringen 
naar andere, niet-fossiele sectoren, wat een negatief effect kan 
hebben op onze toegang tot en kosten van kapitaal .

Het aflossen van onze huidige of toekomstige schulden 
beperkt de middelen die beschikbaar zijn voor andere 
doeleinden, en als we onze schulden niet kunnen aflos-
sen, kunnen we onze schepen verliezen.
Op 31 december 2021 en 31 december 2020 hadden we  

respectievelijk 1.807,9 miljoen USD en 1.375,5 miljoen USD 
aan schulden en we verwachten nog meer schulden aan te 
gaan naarmate we onze vloot verder uitbreiden. Leningen on-
der onze kredietfaciliteiten worden gedekt door onze schepen 
en bepaalde bankrekeningen van ons en van onze dochter-
ondernemingen die schepen bezitten. Als we onze schulden 
niet kunnen aflossen, kunnen we onze schepen of bepaalde 
van onze in pand gegeven rekeningen verliezen. Leningen on-
der onze kredietfaciliteiten en andere schuldovereenkomsten 
vereisen dat we een deel van onze kasstroom uit operationele 
activiteiten besteden aan de betaling van rente en hoofdsom-
men op onze schulden. Deze betalingen beperken de midde-
len die beschikbaar zijn voor werkkapitaal, kapitaaluitgaven 
en andere doeleinden, waaronder verdere financiering met 
eigen of vreemd vermogen in de toekomst. Op de onder onze 
kredietfaciliteiten geleende bedragen is variabele rente ver-
schuldigd. Stijgingen van de geldende rentetarieven kunnen 
de bedragen doen stijgen die we aan onze kredietverstrekkers 
moeten betalen, ook al blijft de uitstaande hoofdsom ongewij-
zigd, en kunnen onze netto-inkomsten en kasstromen doen 
dalen. We verwachten dat onze inkomsten en kasstromen van 
jaar tot jaar zullen variëren wegens de cyclische aard van de 
tankerindustrie. Als we niet voldoende kasstroom uit operati-
onele activiteiten genereren of reserveren om aan onze liqui-
diteitsbehoeften op korte of middellange tot lange termijn te 
kunnen voldoen of om anderszins onze schuldverplichtingen 
na te komen, zullen we mogelijk alternatieve financierings-
plannen moeten ondernemen. Dit zou kunnen leiden tot ver-
watering van aandelen of een negatieve invloed kunnen heb-
ben op onze financiële resultaten.

Het is echter mogelijk dat deze alternatieve financierings-
plannen, indien nodig, niet toereikend zijn om ons in staat te 
stellen onze schuldverplichtingen na te komen. Als we onze 
schuldverplichtingen niet kunnen nakomen of als we op een 
andere manier in gebreke blijven onder onze kredietfacilitei-
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ten, zouden onze kredietverstrekkers ervoor kunnen kiezen 
om onze schuld geheel of gedeeltelijk, samen met de opge-
lopen rente en kosten, onmiddellijk opeisbaar te verklaren en 
een vordering in te stellen tegen de schepen in onderpand die 
deze schuld dekken, ook al is het grootste deel van de inkom-
sten die zijn gebruikt voor de aankoop van de in onderpand 
gegeven schepen niet afkomstig van onze kredietfaciliteiten.

Onze leningsovereenkomstenleggen ons ook bepaalde opera-
tionele en financiële beperkingen op. Deze zijn voornamelijk 
bedoeld om ervoor te zorgen dat de marktwaarde van het ver-
hypothekeerde schip onder de betrokken kredietfaciliteit niet 
daalt tot onder een bepaald percentage van het uitstaande 
bedrag van de lening, we noemen dat de 'activadekkingsratio'. 
Dit betekent dat het bedrag van de lening kan worden verlaagd 
indien de waarde van de in onderpand gegeven schepen daalt 
onder een bepaald percentage van het uitstaande bedrag  
onder die lening, als gevolg waarvan een aflossing van het-
zelfde bedrag kan worden geëist. Bovendien zullen we voor 
bepaalde van onze kredietfaciliteiten moeten voldoen aan be-
paalde financiële convenanten, die ons onder meer verplich-
ten tot het aanhouden van:

• Een bedrag aan vlottende activa, dat het niet-opgenomen 
bedrag van gecommitteerde doorlopende kredietfacilitei-
ten en kredietlijnen met een looptijd van meer dan één 

jaar kan omvatten, dat op geconsolideerde basis groter is 
dan onze kortlopende verplichtingen;

• Een totaalbedrag aan geldmiddelen, kasequivalenten en 
beschikbare totale niet-opgenomen bedragen van elke 
toegezegde lening van ten minste 50 miljoen USD of 5% 
van onze totale schuldenlast (exclusief garanties), afhan-
kelijk van de toepasselijke leningfaciliteit, waarbij het 
hoogste van beide bedragen van toepassing is;

• Een totaal kassaldo van ten minste 30 miljoen USD; en

• Een verhouding tussen eigen vermogen en totale activa 
van ten minste 30%.

In het algemeen kunnen de operationele beperkingen die zijn 
opgenomen in onze kredietfaciliteiten ons verbieden of an-
derszins beperken in onze mogelijkheden om, onder andere:

•  Het beheer van onze schepen te wijzigen;

•  Alle of een aanzienlijk deel van onze activa over te dragen, 
te verkopen of anderszins te vervreemden; 

• Dividenden vast te stellen en uit te keren indien zich als ge-
volg van het dividend een geval van verzuim of schending 
van een leningsconvenant voordoet of zal voordoen; en

• Aanvullende schulden aan te gaan. 

 
Een schending van een van onze financiële convenanten of 
operationele beperkingen in onze kredietfaciliteiten kan een 
geval van verzuim onder onze kredietfaciliteiten vormen dat 
– tenzij die schending ongedaan wordt gemaakt binnen de 
in de voorwaarden van de betrokken kredietfaciliteit gespeci-
ficeerde respijtperiode, indien van toepassing, of tenzij onze 
kredietverstrekkers afzien van het betrokken convenant of het 
wijzigen – onze kredietverstrekkers het recht geeft om onder 
meer van ons te eisen dat we bijkomende zekerheden stellen, 
ons eigen vermogen en onze liquiditeit verhogen, onze rente-
betalingen verhogen, onze schulden afbetalen tot een niveau 
waarop we aan onze convenanten voldoen, schepen uit onze 
vloot verkopen, onze schulden herclassificeren als kortlopen-
de schulden en versneld aflossen of hun zekerheden op onze 
schepen en andere activa die dienen als onderpand voor de 
kredietfaciliteiten uitoefenen, wat ons vermogen om onze ac-
tiviteiten voort te zetten zou aantasten. Bovendien bevatten 
sommige van onze kredietfaciliteiten een clausule inzake krui-
selings verzuim die in werking kan treden indien we in gebreke 
blijven onder een van onze andere kredietfaciliteiten of onder 
een van de kredietfaciliteiten van onze joint ventures waarin 
we een participatie van 50 % hebben. 

Per 31 december 2021 en per de datum van dit jaarverslag vol-
deden we aan de financiële convenanten en andere beperkin-
gen in onze schuldovereenkomsten. 
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We zijn afhankelijk van onze directieleden en andere 
werknemers op sleutelposities en het verlies van hun 
diensten kan op korte termijn een wezenlijk nadelig ef-
fect hebben op onze activiteiten, resultaten en financiële 
toestand.
We zijn afhankelijk van de inspanningen, kennis, kunde, repu-
taties en zakelijke contacten van onze directieleden en andere 
werknemers op sleutelposities. Bijgevolg zal ons succes af-
hangen van de voortzetting van het dienstverband van deze 
personen. We kunnen te maken krijgen met het vertrek van 
senior directieleden en andere werknemers op sleutelposities, 
en we kunnen niet voorspellen welke invloed hun vertrek zou 
hebben op ons vermogen om onze financiële doelstellingen 
te realiseren. Het verlies van de diensten van een van hen kan 
op korte termijn een wezenlijk nadelig effect hebben op onze 
activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

Stijgende brandstofprijzen kunnen onze winst aantasten.
Op de spotmarkt is brandstof een significante factor in het on-
derhandelen van de tijdbevrachtingsovereenkomsten. De prijs 
en het aanbod van brandstof is onvoorspelbaar en schomme-
len onder invloed van gebeurtenissen die buiten onze macht 
liggen, inclusief geopolitieke ontwikkelingen (zoals de recente 
conflicten tussen Rusland en Oekraïne, die op de datum van 
dit jaarverslag nog steeds voortduren), de vraag naar en het 
aanbod van olie en gas, maatregelen van de Organization of 
the Petroleum Exporting Countries (OPEC), en andere olie- en 
gasproducenten, oorlog en onrust in olieproducerende landen 
en regio’s, regionale productiepatronen en milieuoverwegin-
gen. Brandstof kan daarom in de toekomst veel duurder wor-
den en het is mogelijk dat wij deze hogere kosten niet volledig 
kunnen terugverdienen via onze bevrachtingstarieven. 

Brandstof is ook een aanzienlijke, zo niet de grootste, kosten-
post in onze scheepvaartactiviteiten wanneer schepen op de 
spotmarkt worden geëxploiteerd in het kader van een reis-
bevrachtingsovereenkomst. Bijgevolg kan een stijging van de 
brandstofprijs die onze verwachtingen overstijgt, een negatie-
ve invloed hebben op onze rentabiliteit op het moment dat we 
onderhandelen over een bevrachtingsovereenkomst. Verder is 
brandstof veel duurder geworden als gevolg van regelgeving 
die sinds januari 2020 van kracht is en die een verlaging van 
de zwaveluitstoot tot 0,5 % voorschrijft, waardoor de winstge-
vendheid en het concurrentievermogen van onze activiteiten 
ten opzichte van andere vormen van transport (bijv. over de 
weg of per spoor) kunnen afnemen. Andere toekomstige regel-
geving kan een soortgelijke impact hebben.

Met uitzondering van vier VLCC-schepen en vier Suezmax-sche-
pen zijn geen van onze schepen uitgerust met scrubbers en 
sinds 1 januari 2020 zijn we overgeschakeld op het verbranden 
van brandstoffen die voldoen aan de normen van de IMO. Wij 
blijven verschillende opties evalueren om te voldoen aan de re-
gels en voorschriften van de IMO en andere regels en voorschrif-

ten en blijven nauw samenwerken met leveranciers en produ-
centen van zowel scrubbers als alternatieve mechanismen. 

Momenteel kopen we laagzwavelige stookolie rechtstreeks op 
de groothandelsmarkt om de beschikbaarheid van kwalitatief 
geschikte brandstof veilig te stellen en de volatiliteit van de 
prijzen tussen hoog- en laagzwavelige stookolie op te vangen. 
De aankoop van grote hoeveelheden laagzwavelige stookolie 
houdt een grondstofprijsrisico in wegens prijsschommelingen 
tussen het moment van aankoop en verbruik. Hoewel we fi-
nanciële strategieën kunnen toepassen om dit risico te beper-
ken, kunnen we niet garanderen dat die strategieën succesvol 
zullen zijn. Indien ze niet succesvol zijn, zouden we aanzienlij-
ke verliezen kunnen lijden die een wezenlijke impact kunnen 
hebben op onze activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresul-
taten en kasstroom. De opslag van de aangekochte grondstof-
fen en het verdere verbruik ervan op onze schepen kan ver-
eisen dat we deze grondstoffen mengen, samenvoegen of op 
een andere manier combineren, behandelen of manipuleren. 
Dit houdt bepaalde operationele risico's in die kunnen leiden 
tot verlies van of schade aan de aangekochte grondstoffen of 
de schepen en hun machines.

We zijn afhankelijk van onze informatiesystemen om 
onze activiteiten uit te voeren, en als we er niet in sla-
gen deze systemen te beschermen tegen inbreuken op de 
beveiliging, kan dat nadelige gevolgen hebben voor onze 
activiteiten en bedrijfsresultaten. Indien deze systemen 
uitvallen of onbeschikbaar worden gedurende een lange-
re periode, kan dit negatieve gevolgen hebben voor onze 
activiteiten.
De efficiënte werking van ons bedrijf is afhankelijk van com-
puterhardware en -softwaresystemen. Informatiesystemen 
zijn kwetsbaar voor inbreuken op de beveiliging door com-
puterhackers en cyberterroristen. Net als andere wereldwij-
de ondernemingen, krijgen wij te maken met bedreigingen 
voor onze gegevens en systemen, waaronder aanvallen met 
malware en computervirussen, scans van internetnetwerken, 
systeemstoringen en verstoringen. Een cyberaanval die onze 
IT-beveiligingssystemen omzeilt en een inbreuk op de IT-be-
veiliging veroorzaakt, kan leiden tot een materiële verstoring 
van onze IT-systemen en nadelige gevolgen hebben voor onze 
dagelijkse activiteiten en leiden tot het verlies van gevoelige in-
formatie, waaronder onze bedrijfseigen informatie en die van 
onze klanten, leveranciers en werknemers. Dergelijke verliezen 
kunnen onze reputatie schaden en resulteren in concurrentie-
nadelen, rechtszaken, handhavingsacties van regelgevende 
instanties, gederfde inkomsten, extra kosten en aansprakelijk-
heid. Hoewel we aanzienlijke middelen inzetten om een ade-
quaat niveau van cyberbeveiliging te handhaven, is het moge-
lijk dat onze middelen en technische verfijning niet volstaan 
om alle soorten cyberaanvallen te voorkomen.

We vertrouwen op door de industrie aanvaarde beveiligings- 

Jaarverslag 2021

129 



en controlekaders en technologie om vertrouwelijke en  
bedrijfseigen informatie en persoonsgegevens die op onze in-
formatiesystemen worden bewaard, veilig te bewaren. Het is 
echter mogelijk dat deze maatregelen en technologie inbreu-
ken op de beveiliging niet afdoende voorkomen. Bovendien, 
kan de onbeschikbaarheid van de informatiesystemen of het 
onvermogen van deze systemen om te presteren zoals ver-
wacht, om welke reden dan ook, onze activiteiten verstoren en 
resulteren in verminderde prestaties en hogere operationele 
kosten, wat negatieve gevolgen kan hebben voor onze activi-
teiten en bedrijfsresultaten. Elke belangrijke onderbreking of 
storing van onze informatiesystemen of elke belangrijke in-
breuk op de beveiliging kan een ongunstig effect hebben op 
onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand, 
alsook op onze kasstromen. Bovendien kunnen sinds 25 mei 
2018 inbreuken in verband met persoonsgegevens, zoals ge-
definieerd in de algemene verordening gegevensbescherming 
(Verordening (EU) 2016/679), resulteren in administratieve 
boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of tot 4 % van 
de totale wereldwijde jaaromzet van het bedrijf, afhankelijk 
van welk bedrag hoger is.

Daarnaast zijn er cyberaanvallen tegen de Oekraïense regering 
en andere landen in de regio gemeld in verband met de re-
cents conflicten tussen Rusland en Oekraïne. Voor zover zulke 
aanvallen neveneffecten hebben op de wereldwijde kritieke 
infrastructuur of financiële instanties, kunnen dergelijke ont-
wikkelingen een nadelige invloed hebben op onze activiteiten, 
bedrijfsresultaten en financiële toestand. Het is moeilijk om op 
dit moment de waarschijnlijkheid van een dergelijke dreiging 
en de mogelijke impact ervan in te schatten. 

Het is mogelijk dat de Vennootschap niet in staat is om op 
de zeer competitieve internationale markt doeltreffend 
te concurreren voor bevrachtingsovereenkomsten. 
De schepen van de Vennootschap worden ingezet op een zeer 
concurrerende markt. De concurrentie komt van andere eige-
naars van schepen, waaronder grote oliemaatschappijen, na-
tionale oliemaatschappijen of maatschappijen die verbonden 
zijn aan de autoriteiten van olieproducerende of olie-impor-
terende landen, alsook onafhankelijke tankermaatschappijen 
die allen over aanzienlijk meer middelen kunnen beschikken 
dan wij. De concurrentie voor het vervoer van ruwe olie en an-
dere aardolieproducten hangt af van de prijs, locatie, grootte, 
leeftijd, staat en aanvaardbaarheid van de scheepsexploitant 
voor de bevrachter. De Vennootschap is van mening dat, aan-
gezien de eigendom de wereldwijde tankervloot sterk versnip-
perd is, geen enkele eigenaar van een schip in staat is de be-
vrachtingstarieven te beïnvloeden.

We zijn onderhevig aan bepaalde risico's met betrekking 
tot onze tegenpartijen en indien onze tegenpartijen hun 
verplichtingen niet nakomen, kunnen we verliezen lijden 

of kan dat negatieve gevolgen hebben voor onze bedrijfs-
resultaten en kasstromen.
We zijn diverse contracten aangegaan, en zullen dat mogelijk 
in de toekomst nog doen, waaronder scheepsbouwcontracten 
of langetermijncontracten, zoals de FSO-schepen die in Qata-
rese wateren worden ingezet, kredietfaciliteiten, verzekerings-
overeenkomsten, reis- en tijdbevrachtingsovereenkomsten 
en andere overeenkomsten in verband met de exploitatie van 
onze schepen. Dergelijke overeenkomsten stellen ons bloot 
aan tegenpartijrisico's. 

Euronav heeft een gedetailleerd beleid opgesteld inzake te-
genpartijrisico’s om het risico op wanbetaling te vermijden, op 
te volgen, te beperken en doeltreffend te beheren door mid-
del van een kredietlimietsysteem dat de maximale blootstel-
ling van Euronav aan een enkele tegenpartij beperkt, evenals 
andere risicobeperkende maatregelen. Deze limieten worden 
periodiek opgevolgd en worden berekend rekening houdend 
met een reeks factoren die bepalend zijn voor de goedkeuring 
van alle tegenpartijen, met inbegrip van een beoordeling van 
de financiële sterkte en financiële ratings (indien beschikbaar) 
van de tegenpartij, haar reputatie, het compliance-, regelge-
vings- en juridisch risico op basis van huidige en toekomstige 
risico's voor inkomsten of kapitaal voortvloeiend uit schendin-
gen door de tegenpartij van of niet-naleving van internationale 
sanctielijsten (zoals de Amerikaanse Office of Foreign Assets 
Control (OFAC), de Britse Bribery Act en de sanctielijst van de 
EU), wetten, regels, voorschriften, voorgeschreven praktijken, 
intern beleid, interne procedures of ethische normen.

Niettegenstaande deze maatregelen zal het vermogen van elk 
van onze tegenpartijen om haar betalings- en andere verplich-
tingen uit hoofde van een contract met ons na te komen, afhan-
gen van een aantal factoren waarop we geen vat hebben, zoals 
de algemene economische omstandigheden, de toestand van 
de maritieme en offshore-industrie, de algemene financiële 
toestand van de tegenpartij, de voor specifieke soorten sche-
pen ontvangen bevrachtingstarieven, werkonderbrekingen of 
andere arbeidsongeregeldheden, onder meer als gevolg van 
de COVID-19-pandemie en diverse uitgaven. Bevrachters zijn 
gevoelig voor de grondstoffenmarkten en kunnen worden be-
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invloed door marktkrachten die van invloed zijn op grondstof-
fen waaronder olie, zoals, maar niet beperkt tot, de toegang tot 
financiering voor grote cargos . 

Bovendien is het mogelijk dat onze bevrachters en klanten in 
ongunstige marktomstandigheden niet langer een schip no-
dig hebben dat momenteel wordt bevracht of onder contract 
staat, of dat ze een vergelijkbaar schip kunnen krijgen tegen 
lagere tarieven. Als gevolg daarvan kunnen bevrachters en 
klanten proberen opnieuw te onderhandelen over de voor-
waarden van hun bestaande bevrachtingsovereenkomsten of 
kunnen ze zich trachten te onttrekken aan hun verplichtingen 
onder die overeenkomsten.

De huidige toestand op de wereldwijde financiële mark-
ten en de huidige economische omstandigheden kunnen 
een nadelige invloed hebben op onze bedrijfsresultaten, 
financiële toestand, kasstromen, ons vermogen om fi-
nanciering te verkrijgen of onze bestaande en toekomsti-
ge kredietfaciliteiten tegen aanvaardbare voorwaarden 
te herfinancieren, wat negatieve gevolgen kan hebben 
op onze activiteiten.
De wereldwijde financiële markten en economische omstan-
digheden waren en blijven volatiel. Vanaf februari 2020 ken-
den de mondiale financiële markten volatiliteit en een steile 
en abrupte neergang, gedeeltelijk door de vrees voor de ver-
spreiding van het coronavirus (zoals hieronder uitvoeriger 
beschreven) – gevolgd door een herstel. Deze volatiliteit kan 
aanhouden naarmate de COVID-19-pandemie voortduurt. De 
kredietmarkten en de schuld- en aandelenkapitaalmarkten 
hebben het moeilijk gehad en de onzekerheid over de toe-
komst van de mondiale kredietmarkten heeft geresulteerd 
in een verminderde toegang tot krediet wereldwijd, en met 
name voor de scheepvaartsector. Deze kwesties, samen met 
de aanzienlijke afschrijvingen in de financiële dienstensector, 
de herprijzing van kredietrisico en de onzekere economische 
omstandigheden, hebben het moeilijk gemaakt om bijkomen-
de financiering te verkrijgen, en kunnen dat mogelijks blijven 
doen. De huidige toestand op de wereldwijde financiële mark-
ten en de huidige economische omstandigheden kunnen een 
nadelige invloed hebben op ons vermogen om bijkomend 

eigen vermogen uit te geven tegen prijzen die niet verwate-
rend zijn voor onze bestaande aandeelhouders of kunnen ons 
beletten om überhaupt eigen vermogen uit te geven. Econo-
mische omstandigheden kunnen ook een negatieve invloed 
hebben op de beurskoers van onze gewone aandelen.

Als gevolg van de bezorgdheid over de stabiliteit van de finan-
ciële markten in het algemeen en de solvabiliteit van tegen-
partijen in het bijzonder, zijn de beschikbaarheid en de kosten 
om geld te verkrijgen van publieke en private aandelen- en 
schuldkapitaalmarkten moeilijker geworden. Veel kredietver-
strekkers hebben de rentetarieven verhoogd, strengere kre-
dietvoorwaarden ingevoerd, geweigerd bestaande schuld te 
herfinancieren of te herfinancieren tegen voorwaarden die ver-
gelijkbaar zijn met die van de uitstaande schuld, en hebben de 
financiering van kredietnemers en andere marktdeelnemers, 
waaronder beleggers in aandelen en schuldpapier, beperkt en 
in sommige gevallen stopgezet, en sommige zijn niet bereid 
geweest om te investeren of om dat tegen aantrekkelijke voor-
waarden te doen. Als gevolg van deze factoren kunnen we er 
niet zeker van zijn dat financiering beschikbaar zal zijn indien 
nodig en in de mate dat dit vereist is, of dat we in staat zul-
len zijn onze bestaande en toekomstige kredietfaciliteiten te 
herfinancieren tegen aanvaardbare voorwaarden of zelfs hele-
maal niet. Als financiering of herfinanciering niet beschikbaar 
is wanneer nodig, of alleen beschikbaar is tegen ongunstige 
voorwaarden, zijn wij mogelijk niet in staat om aan onze ver-
plichtingen te voldoen op het moment dat ze verschuldigd zijn 
of om onze bestaande activiteiten te verbeteren, bijkomende 
schepen te verwerven of anderszins te profiteren van zakelijke 
kansen die zich aandienen.

In 2019 hebben een aantal toonaangevende verstrekkers van 
kredieten aan de scheepvaartindustrie en andere deelnemers 
uit de sector de Poseidon Principles aangekondigd, een we-
reldwijd kader aan de hand waarvan financiële instellingen 
de klimaatafstemming van hun scheepsfinancieringsporte-
feuilles kunnen beoordelen. Vervolgens hebben nog meer 
kredietverstrekkers aangekondigd zich aan die principes te 
willen houden. Indien de schepen in onze vloot geacht worden 
niet te voldoen aan de emissienormen en andere duurzaam-
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heidsnormen die vervat zijn in de Poseidon Principles, kan dat 
negatieve gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en de 
kosten van bankkredieten voor dergelijke schepen.

Als de economische omstandigheden wereldwijd ver-
slechteren, zal dat een nadelige invloed hebben op onze 
bedrijfsresultaten, financiële toestand en kasstromen.
Historisch gezien bestaat er een sterk verband tussen de  
ontwikkeling van de wereldeconomie en de vraag naar ener-
gie, met inbegrip van olie en gas. Indien de vooruitzichten voor 
de wereldeconomie langdurig verslechteren, zou de totale 
vraag naar olie en gas en naar onze diensten kunnen afnemen. 
Dergelijke veranderingen kunnen een ongunstig effect hebben 
op onze bedrijfsresultaten en kasstromen.

De vrachtvolumes bleven gedurende het grootste deel van 
2021 onder de niveaus van 2019. Hoewel de volumes in het 
derde en vierde kalenderkwartaal van 2021 verbeterden, 
mede dankzij het herstel van de Aziatische vraag naar ruwe 
olie, zagen we dit herstel tegen het einde van het vierde ka-
lenderkwartaal van het jaar tot stilstand komen als gevolg 
van beperkingen op de economische activiteit en de daaruit 
voortvloeiende daling van zowel de vraag naar ruwe olie als 
het aanbod van exportvrachten, wat te wijten was aan de 
omikronvariant van het COVID-19-virus. Als gevolg van de zeer 
onvoorspelbare aard van de COVID-19-pandemie kunnen we 
niet garanderen dat de vrachttarieven en marktactiviteit zich 
zullen herstellen. Zie ook 'De aanhoudende gevolgen van de 
COVID-19-pandemie en andere uitbraken van epidemische 
en pandemische ziekten en de reacties daarop van de over-
heid kunnen een wezenlijk en nadelig effect hebben op onze  

activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten'. We 
worden geconfronteerd met risico's die samenhangen met 
veranderingen in de economische omgeving, veranderingen 
in marges of rentevoeten en instabiliteit op de bancaire en ef-
fectenmarkten over de hele wereld. Grote marktverstoringen 
kunnen een nadelige invloed hebben op onze activiteiten of 
kunnen ons vermogen aantasten om bedragen te lenen onder 
onze kredietfaciliteiten of eventuele toekomstige financiële 
overeenkomsten. Indien geen financiering beschikbaar is, is 
het ook mogelijk dat we niet in staat zijn zakelijke kansen te 
benutten of te reageren op concurrentiedruk.

Een economische vertraging of veranderingen in het 
economische en politieke klimaat in de regio Azië-Stille 
Oceaan kunnen een wezenlijk ongunstig effect hebben 
op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsre-
sultaten.
We verwachten dat een aanzienlijk aantal van de havens die 
door onze schepen worden aangedaan, laad- of losactiviteiten 
in havens in de regio Azië-Stille Oceaan zullen blijven inhou-
den. Bijgevolg kunnen negatieve veranderingen in de econo-
mische omstandigheden in een land in de regio Azië-Stille 
Oceaan, met name in China, een wezenlijk nadelig effect heb-
ben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresul-
taten, alsook op onze toekomstperspectieven.

We kunnen niet garanderen dat de Chinese economie in de 
toekomst niet aanzienlijk zal krimpen. Bovendien is er een toe-
nemende dreiging van een Chinese financiële crisis door de 
enorme schuldenlast van particulieren en bedrijven en als ge-
volg van 'handelsoorlogen'. De laatste jaren hebben China en 
de Verenigde Staten steeds meer protectionistische handels-
maatregelen getroffen, resulterend in aanhoudende handels-
spanningen tussen beide landen, met inbegrip van aanzienlij-
ke tariefverhogingen. Hoewel de Verenigde Staten en China in 
januari 2020 met succes een tussentijds handelsakkoord heb-
ben gesloten dat de handelsspanningen heeft doen afnemen, 
waarbij beide partijen de tarieven hebben teruggeschroefd, 
valt niet te voorspellen in hoeverre het handelsakkoord met 
succes zal worden uitgevoerd. Een daling van de Chinese in- 
en uitvoer kan een ongunstig effect hebben op onze activitei-
ten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.

Ook lopen er in China verschillende initiatieven om het land 
minder afhankelijk te maken van (buitenlandse) olie, zoals het 
'Net Zero 2060'-initiatief en de ontwikkeling van schalieolie op 
hun eigen grondgebied, wat een invloed zou kunnen hebben 
op de vraag naar het vervoer van olie. De wijze waarop Chi-
na tegen 2060 koolstofneutraliteit tracht te bereiken, en een 
daarmee gepaard gaande vermindering van de vraag naar 
olie, petroleum en aanverwante producten, zou een wezenlijk  
nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, kasstro-
men en bedrijfsresultaten.
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De Chinese overheid kan een beleid voeren dat binnenland-
se olietankerbedrijven bevoordeelt en dat ons vermogen om 
effectief met hen te concurreren kan belemmeren. China heft 
bijvoorbeeld een belasting op niet-ingezeten internationa-
le transportondernemingen die passagiers of vracht naar en 
vanuit China vervoeren met eigen, gecharterde of geleasede 
schepen. Deze verordening zou internationale transportbe-
drijven kunnen onderwerpen aan Chinese vennootschapsbe-
lasting op winsten die worden gegenereerd met internationale 
transportdiensten via Chinese havens. Deze belasting of ge-
lijkaardige regelgeving, zoals de onlangs afgekondigde mili-
eubelasting op steenkool, kan leiden tot een stijging van de 
kosten van in China ingevoerde grondstoffen, en van de risico's 
die verbonden zijn aan de invoer van grondstoffen naar China, 
alsook tot een daling van alle grondstoffen die door onze be-
vrachters naar China worden verscheept. Dit zou een nadelig 
effect kunnen hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten 
en financiële toestand van onze bevrachters en zou daardoor 
hun vermogen kunnen aantasten om ons tijdig te betalen, hun 
tijdbevrachtingsovereenkomsten met ons te verlengen of het 
aantal tijdbevrachtingsovereenkomsten met ons te verhogen.

Een verschuiving in de consumentenvraag van olie naar 
andere energiebronnen kan een wezenlijk nadelig effect 
hebben op onze activiteiten.
Een aanzienlijk deel van onze inkomsten is gerelateerd aan de 
olie-industrie en ons gebrek aan diversificatie zou gevolgen 
kunnen hebben voor de vraag naar onze schepen. We zijn bij-
na uitsluitend afhankelijk van de kasstromen die worden gege-
nereerd uit bevrachtingsovereenkomsten voor onze schepen 
die worden ingezet in het tankersegment van de scheepvaarts-
ector. Door ons gebrek aan diversificatie hebben ongunstige 
ontwikkelingen in de tankvaart een aanzienlijk grotere impact 
op onze financiële toestand en bedrijfsresultaten dan wanneer 
we meer gediversifieerde activa of bedrijfsactiviteiten zouden 
hebben. Bijgevolg kunnen ongunstige ontwikkelingen in de 
tankersector ons vermogen om aan onze betalingsplicht te 
voldoen en onze winstgevendheid verminderen. 

Een verschuiving in of verstoring van de consumentenvraag 
van olie naar andere energiebronnen zoals elektriciteit, aard-
gas, vloeibaar aardgas of waterstof, zal mogelijk een invloed 
hebben op de vraag naar onze tankers. Een verschuiving van 
het gebruik van voertuigen met een verbrandingsmotor naar 
elektrische voertuigen kan ook de vraag naar olie doen afne-
men. Deze factoren kunnen een wezenlijk nadelig effect heb-
ben op onze toekomstige prestaties, bedrijfsresultaten, kas-
stromen en financiële positie.

'Piekolie' is het jaar waarin het maximale tempo van olie-
winning wordt bereikt. Recente voorspellingen van de 'pie-
kolie' lopen uiteen van 2019 tot in de jaren 2040, afhankelijk 
van de economie en de reactie van overheden op de opwar-

ming van de aarde. Los van 'piekolie' kan de aanhoudende  
verschuiving van de consumentenvraag van olie naar andere 
energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie, waterstof-
energie of kernenergie, die lijkt te versnellen als gevolg van de  
COVID-19-pandemie, evenals de verschuiving van verbintenis-
sen die overheden zich opleggen en steun voor energietransi-
tieprogramma's, een wezenlijk nadelig effect hebben op onze 
toekomstige prestaties, bedrijfsresultaten, kasstromen en  
financiële positie.

Veranderingen in handelspatronen voor olie en oliepro-
ducten kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben op 
onze activiteiten. 
Handels- en distributiepatronen over zee worden hoofdzake-
lijk beïnvloed door het relatieve voordeel van de verschillende 
productiebronnen, verbruikslocaties, prijsverschillen en sei-
zoensgebondenheid. Veranderingen in de handelspatronen 
van olie en olieproducten kunnen een aanzienlijke negatieve 
of positieve invloed hebben op het aantal ton-mijlen en bij-
gevolg op de vraag naar onze tankers. Dit zou een wezenlijk 
nadelig effect kunnen hebben op onze toekomstige prestaties, 
bedrijfsresultaten, kasstromen en financiële positie.

Elke daling van de transporten van ruwe olie kan een on-
gunstig effect hebben op onze financiële prestaties.
Bovendien kunnen de omstandigheden die van invloed zijn op 
de wereldeconomie in het algemeen en op de economie van 
de Verenigde Staten, China en India in het bijzonder, leiden tot 
een verminderd verbruik van olieproducten, een verminderde 
vraag naar onze schepen en lage bevrachtingstarieven, wat 
een wezenlijk nadelig effect kan hebben op onze inkomsten 
en ons vermogen om dividenden uit te keren.

De vooruitzichten voor de wereldwijde vraag naar olie en 
tankers zijn hoogst onzeker door de voortdurende evolutie 
van de COVID-19-uitbraak en de gevolgen daarvan voor de 
wereldeconomie. Zie ook 'De aanhoudende gevolgen van de 
COVID-19-pandemie en andere uitbraken van epidemische en 
pandemische ziekten en de reacties daarop van de overheid 
kunnen een wezenlijk en nadelig effect hebben op onze activi-
teiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten'.

Een gebrek aan technologische innovatie om te voldoen 
aan kwaliteits- en efficiëntie-eisen kan onze inkomsten uit 
bevrachting en de waarde van onze schepen doen dalen.
Onze klanten, met name die in de olie-industrie, hebben veel – en 
bovendien steeds meer – aandacht voor kwaliteits- en naleving-
snormen bij hun leveranciers in de hele toeleveringsketen, met 
inbegrip van het scheepvaart- en transportsegment. De voortdu-
rende naleving van deze normen en kwaliteitseisen is van vitaal 
belang voor onze activiteiten. De bevrachtingstarieven en de 
waarde en operationele levensduur van een schip worden be-
paald door een aantal factoren, zoals de efficiëntie, operationele 
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flexibiliteit en fysieke levensduur van het schip. Efficiëntie omvat 
snelheid, brandstofbesparing en de mogelijkheid om vrachten 
snel te laden en lossen. Flexibiliteit omvat de mogelijkheid om 
havens binnen te varen, de desbetreffende aanlegfaciliteiten te 
gebruiken en door kanalen en zeestraten te varen. De fysieke 
levensduur van een schip hangt samen met het oorspronke-
lijke ontwerp en de constructie, het onderhoud van het schip 
en de impact van de druk van de activiteiten. We ondervinden 
concurrentie van bedrijven met modernere schepen met een 
brandstofefficiënter ontwerp dan onze schepen, en als er nieuwe 
tankers worden gebouwd die efficiënter of flexibeler zijn of een 
langere fysieke levensduur hebben dan de huidige eco-schepen, 
kan de concurrentie van de huidige eco-schepen en van tech-
nologisch meer geavanceerde schepen een nadelige invloed 
hebben op de tarieven die we voor onze schepen ontvangen en 
kan de doorverkoopwaarde van onze schepen aanzienlijk dalen.  
Technologisch geavanceerde schepen zijn ook nodig om te vol-
doen aan milieuwetgeving. De investering in dergelijke schepen 
kan samen met het voorgaande een wezenlijk nadelig effect 
hebben op onze bedrijfsresultaten, onze inkomsten uit bevrach-
ting en de doorverkoopwaarde van schepen. Dit kan een nadelig 
effect hebben op onze bedrijfsresultaten, kasstromen, financiële 
toestand en ons vermogen om dividenden uit te keren.

Nieuwbouwprojecten zijn onderhevig aan risico's die 
kunnen leiden tot vertragingen, kostenoverschrijdingen 
of annulering van onze nieuwbouwcontracten.
We hebben momenteel zes schepen in aanbouw. Deze 
bouwprojecten zijn onderhevig aan risico's op vertragingen 
of kostenoverschrijdingen die inherent zijn aan alle grote 
bouwprojecten ten gevolge van talrijke factoren, zoals tekor-
ten aan uitrusting/apparatuur, materiaal of geschoolde ar-
beidskrachten, ongeplande vertragingen bij de levering van 
bestelde materialen en uitrusting/apparatuur of de construc-
tie uitgetekend door de scheepswerf, het niet voldoen van de 
uitrusting aan kwaliteits- en/of prestatienormen, financiële of  
operationele moeilijkheden ondervonden door leveranciers 
van uitrusting of de scheepswerf zelf, onverwachte werkelijke 
of veronderstelde wijzigingen aan het schip in aanbouw, het 
onvermogen om vereiste vergunningen of goedkeuringen te 
verkrijgen, onverwachte kostenstijgingen tussen het moment 
van bestelling en levering, ontwerp- of technische wijzigingen 
en werkonderbrekingen en andere arbeidsgeschillen, bedrei-
gingen voor de volksgezondheid, ongunstige weersomstan-
digheden of andere mogelijke gevallen van overmacht. Aan-
zienlijke kostenoverschrijdingen of vertragingen kunnen een 
ongunstig effect hebben op onze financiële positie, bedrijfsre-
sultaten en kasstromen. Bovendien kan het niet tijdig voltooi-
en van een project leiden tot vertraging van de inkomsten uit 
dat schip.

Indien we om welke reden dan ook in gebreke blijven onder 
een van onze nieuwbouwcontracten of indien we er anders-

zins niet in slagen onze nieuwbouwschepen in ontvangst te 
nemen, zouden we niet in staat zijn de potentiële inkomsten 
uit die schepen te realiseren, zouden we ook onze investering 
geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen, met inbegrip van ge-
dane termijnbetalingen, zouden we aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor boetes en schadevergoedingen uit hoof-
de van dergelijke contracten en zouden we reputatieschade 
kunnen lijden.

Indien een scheepswerf zijn verplichtingen niet nakomt, kun-
nen we bovendien onze investering geheel of gedeeltelijk ver-
liezen, wat een wezenlijk nadelig effect zou hebben op onze 
bedrijfsresultaten, financiële toestand en kasstromen.

Indien onze schepen havens aandoen in landen of gebie-
den waar sancties of embargo's gelden die zijn opgelegd 
door de Amerikaanse regering, de Europese Unie, de Ver-
enigde Naties of andere toepasselijke overheidsinstan-
ties, kan dat leiden tot geldboetes of andere straffen en 
kan dat negatieve gevolgen hebben voor onze reputatie 
en de markt voor onze gewone aandelen.
Hoewel schepen die eigendom zijn van ons of die door ons 
worden geëxploiteerd in 2021 geen havens hebben aange-
daan in landen of regio's die het voorwerp zijn van uitgebrei-
de nationale of regionale sancties en/of embargo's opgelegd 
door de Amerikaanse regering of door andere toepasselijke 
overheidsinstanties ('Gesanctioneerde Jurisdicties') en dus 
geen sanctie- of embargowetten hebben overtreden, en wij 
trachten om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om 
dergelijke risico's te beperken, is het mogelijk dat onze sche-
pen in de toekomst vracht vervoeren vanuit havens, of dat ze 
havens aandoen, in Gesanctioneerde Jurisdicties in opdracht 
van bevrachters en/of zonder onze toestemming. Indien der-
gelijke activiteiten resulteren in een overtreding van toepasse-
lijke sanctie- of embargowetten, riskeren we geldboetes, straf-
fen, de opschorting van onze exploitatievergunning of andere 
sancties en kan dat negatieve gevolgen hebben voor onze re-
putatie en de markt voor onze gewone aandelen.

De toepasselijke wet- en regelgeving inzake sancties en embar-
go's is niet overal op dezelfde wijze van toepassing, aangezien 
ze niet allemaal op dezelfde personen van toepassing zijn of 
dezelfde activiteiten verbieden. Wet- en regelgeving inzake 
sancties en embargo's kan in de loop van de tijd worden gewij-
zigd of uitgebreid zoals het geval is met de oorlog in Oekraïne. 
Huidige of toekomstige tegenpartijen van ons kunnen gelieerd 
zijn of worden aan personen of entiteiten die nu of in de toe-
komst het voorwerp zijn van sancties die door de Amerikaanse 
regering, de Europese Unie en/of andere internationale instan-
ties zijn opgelegd. Indien we vaststellen dat dergelijke sancties 
of embargo's ons verplichten bestaande of toekomstige con-
tracten waarbij wij of onze dochterondernemingen partij zijn 
te beëindigen, of indien we in strijd blijken te zijn met dergelij-
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ke toepasselijke sancties of embargo's, kunnen we geldboetes 
opgelegd krijgen, kunnen we reputatieschade oplopen en kun-
nen onze bedrijfsresultaten negatief worden beïnvloed.     

Hoewel we van mening zijn dat we in 2021 alle toepasselijke 
wet- en regelgeving inzake sancties en embargo's hebben na-
geleefd en van plan zijn dat te blijven doen, kan niet worden 
gegarandeerd dat we dat in de toekomst ook zullen doen, 
vooral omdat de reikwijdte van bepaalde wetten onduidelijk 
kan zijn en onderhevig kan zijn aan veranderende interpreta-
ties. Elke dergelijke overtreding kan leiden tot reputatiescha-
de, boetes, straffen of andere sancties die ernstige gevolgen 
kunnen hebben voor ons vermogen om toegang te krijgen tot 
de Amerikaanse kapitaalmarkten en om onze activiteiten uit 
te oefenen en kan ertoe leiden dat sommige beleggers beslui-
ten, of verplicht worden, om hun belang in ons van de hand te 
doen of om niet in ons te investeren. 

Terroristische aanslagen en internationale vijandelijk-
heden en instabiliteit kunnen de tankerindustrie beïn-
vloeden, wat een ongunstig effect kan hebben op onze 
activiteiten.
Terroristische aanslagen, het uitbreken van oorlog, of het 
bestaan van internationale vijandelijkheden kunnen de we-
reldeconomie schaden en nadelige gevolgen hebben voor de 
beschikbaarheid van en de vraag naar ruwe olie en aardolie-
producten, en een ongunstig effect hebben op zowel het ver-
mogen van de Vennootschap om haar schepen te bevrachten 
als op de bevrachtingstarieven die in het kader van bevrach-
tingsovereenkomsten moeten worden betaald. Daarnaast is 
Euronav actief in een sector van de economie die waarschijn-
lijk negatief zal worden beïnvloed door het effect van politieke 
instabiliteit, terroristische of andere aanslagen, oorlog of inter-
nationale vijandelijkheden. Politieke instabiliteit heeft in het 
verleden ook geleid tot aanvallen op schepen, het plaatsen 
van mijnen in waterwegen en andere pogingen om de inter-
nationale scheepvaart te verstoren, in het bijzonder in de regio 
van de Arabische Golf en recent in de Zwarte Zee in verband 
met de recente conflicten tussen Rusland en Oekraïne. 

De recente ontwikkelingen in Oekraïne en de aanhoudende 
conflicten in het Midden-Oosten kunnen leiden tot nog meer 
gewapende conflicten overal ter wereld, wat kan bijdragen tot 
verdere economische instabiliteit op de wereldwijde financië-
le markten en in de internationale handel. Daarnaast zouden 
eventuele escalaties tussen de landen van de Noord-Atlanti-
sche Verdragsorganisatie en Rusland kunnen leiden tot vergel-
dingsmaatregelen van Rusland die mogelijk gevolgen kunnen 
hebben voor de scheepvaartsector.

In februari 2022 kondigden president Biden en enkele Euro-
pese leiders verschillende economische sancties aan tegen 
Rusland in verband met de voornoemde conflicten in de regio 

Oekraïne. Deze sancties kunnen een nadelige invloed heb-
ben op onze activiteiten, gezien de rol van Rusland als een 
belangrijke wereldwijde exporteur van ruwe olie en aardgas. 
Onze activiteiten kunnen ook negatief worden beïnvloed door 
handelstarieven, handelsembargo’s of andere economische 
sancties die handelsactiviteiten door de Verenigde Staten of 
andere landen tegen landen in het Midden-Oosten, Azië of el-
ders beperken als gevolg van terroristische aanslagen, vijan-
delijkheden of diplomatieke of politieke druk.

Op 8 maart 2022 vaardigde president Biden een uitvoerings-
bevel uit dat de invoer van bepaalde Russische energiepro-
ducten in de Verenigde Staten verbiedt, waaronder ruwe olie, 
aardolie, petroleumbrandstoffen, oliën, vloeibaar aardgas en 
steenkool. Bovendien verbiedt het uitvoeringsbevel onder 
meer alle investeringen in de Russische energiesector door 
onder meer Amerikaanse personen.

Deze onzekerheden kunnen ook een nadelige invloed hebben 
op ons vermogen om bijkomende kredieten of verzekeringen 
te verkrijgen of om deze te verkrijgen tegen voorwaarden die 
voor ons aanvaardbaar zijn. Elk van deze gebeurtenissen kan 
een wezenlijk ongunstig effect hebben op onze bedrijfsresulta-
ten, inkomsten en kosten.
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Deze factoren kunnen ook onze kosten van de bedrijfsvoering 
verhogen, in het bijzonder de bemannings-, verzekerings- en 
beveiligingskosten, en kunnen de vennootschap verhinderen of 
beperken in het bekomen van verzekeringsdekking; al deze fac-
toren kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben op onze acti-
viteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en kasstromen.

De aanhoudende gevolgen van de COVID-19-pandemie en 
andere uitbraken van epidemische en pandemische ziek-
ten en de reacties daarop van de overheid kunnen een 
wezenlijk en nadelig effect hebben op onze activiteiten, 
financiële toestand en bedrijfsresultaten.
Sinds het begin van het kalenderjaar 2020 heeft de uitbraak 
van COVID-19 die eind 2019 in China ontstond en zich over de 
meeste landen in de wereld heeft verspreid, geleid tot talrij-
ke acties van regeringen en overheidsinstanties in een poging 
de verspreiding van het virus te beperken, waaronder reis-
verboden, quarantaines en andere noodmaatregelen op het 
gebied van de volksgezondheid, en heeft een aantal landen 
lockdown-maatregelen ingevoerd. Deze maatregelen hebben 
geleid tot een aanzienlijke afname van de wereldwijde econo-
mische activiteit en tot extreme volatiliteit op de wereldwijde 
financiële markten. Hoewel veel van deze maatregelen sinds-
dien zijn versoepeld, kunnen we niet voorspellen of en in wel-
ke mate deze maatregelen opnieuw zullen worden ingevoerd 
bij een eventuele heropflakkering van het COVID-19-virus of 
varianten daarvan. Indien de COVID-19-pandemie langdurig 
aanhoudt of ernstiger wordt, kan de negatieve impact op de 

wereldeconomie en op de tarieven voor tankerschepen toe-
nemen en kan dat negatieve gevolgen hebben voor onze acti-
viteiten en kasstromen. Relatief zwakke wereldwijde economi-
sche omstandigheden tijdens perioden van volatiliteit hebben 
een aantal nadelige gevolgen voor de tankersector en andere 
scheepvaartsectoren, en kunnen ook in de toekomst dergelij-
ke gevolgen blijven hebben, zoals:

• Lage bevrachtingstarieven, met name voor schepen die 
worden ingezet in het kader van kortlopende tijdbevrach-
tingsovereenkomsten of op de spotmarkt;

• Daling van de marktwaarde van tankers en beperkte twee-
dehandsmarkt voor de verkoop van schepen;

• Beperkte financiering voor schepen;

• Het niet nakomen van convenanten onder onze financie-
ringen; en

• Faillissementen van bepaalde scheepsexploitanten, 
scheepseigenaren, scheepswerven en bevrachters.

De COVID-19-pandemie en de maatregelen om de versprei-
ding ervan in te dijken, hebben een negatieve impact gehad 
op regionale en mondiale economieën en handelspatronen 
in de markten waar we actief zijn, op de manier waarop we 
ons bedrijf runnen en op de activiteiten van onze bevrachters 
en leveranciers. Deze negatieve gevolgen kunnen voortduren 
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of verergeren, zelfs nadat de pandemie zelf is afgenomen of 
geëindigd. Bedrijven, waaronder het onze, hebben ook voor-
zorgsmaatregelen genomen, zoals het verplichten van werk-
nemers om te telewerken en het opleggen van reisbeperkin-
gen, terwijl sommige andere ondernemingen verplicht waren 
om volledig te sluiten. Bovendien worden we geconfronteerd 
met aanzienlijke risico's voor ons personeel en onze activitei-
ten als gevolg van de COVID-19-pandemie. Onze bemanningen 
lopen het risico aan COVID-19 te worden blootgesteld als ge-
volg van reizen naar havens waar gevallen van COVID-19 zijn 
gemeld. Ook ons walpersoneel loopt dit risico, aangezien we 
kantoren hebben in gebieden die door de verspreiding van 
COVID-19 zijn getroffen.

In een aantal landen hebben COVID-19-maatregelen de be-
manningswisselingen op onze schepen beperkt – een situatie 
die kan aanhouden of ernstiger worden. Als gevolg daarvan 
hebben we in 2021 te maken gehad met verstoringen van 
onze normale scheepsactiviteiten als gevolg van langere reis-
tijden in verband met het verplaatsen van onze schepen naar 
landen waar we een bemanningswissel kunnen uitvoeren in 
overeenstemming met dergelijke maatregelen. Vertragingen in 
de rotatie van de bemanning hebben geleid tot problemen in 
verband met de vermoeidheid van bemanning, en kunnen dat 
blijven doen, wat kan leiden tot vertragingen of andere opera-
tionele problemen. We hebben te maken gehad met hogere 
kosten, en verwachten ook in de toekomst met hogere kosten 
te worden geconfronteerd, als gevolg van het extra brandstof-

verbruik en het extra aantal dagen waarop onze schepen geen 
inkomsten kunnen genereren omdat ze moeten afwijken naar 
bepaalde havens die we normaal gesproken niet zouden aan-
doen tijdens een typische reis. We kunnen ook extra uitgaven 
hebben in verband met tests, persoonlijke beschermingsmid-
delen, quarantaine, en reiskosten zoals vliegtickets om in de 
huidige omgeving bemanningswisselingen uit te voeren. In 
2021 hebben vertragingen in bemanningswisselingen er ook 
toe geleid dat we extra kosten moesten maken in verband met 
bonussen die we aan bemanningsleden hebben betaald om 
hen aan boord te houden, en dit kan zo blijven.

De COVID-19-pandemie en de getroffen maatregelen tegen de 
verspreiding van het virus hebben geleid tot een zeer moeilijk 
klimaat om schepen te verkopen, gezien de moeilijkheid om 
schepen fysiek te inspecteren. De impact van de COVID-19 
pandemie heeft ook geleid tot een verminderde industriële 
activiteit wereldwijd, en meer bepaald in China, met tijdelij-
ke sluitingen van fabrieken en andere faciliteiten, tekorten 
aan arbeidskrachten en reisbeperkingen. Wij geloven dat 
deze verstoringen, samen met andere seizoensgebonden- en 
marktfactoren, waaronder een lage vraag naar sommige van 
de ladingen die wij vervoeren, hebben bijgedragen tot lagere 
tankertarieven in 2021.

De uiteindelijke impact van de COVID-19-pandemie op onze 
activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten zal af-
hangen van toekomstige ontwikkelingen – die hoogst onzeker, 
moeilijk voorspelbaar en veranderlijk zijn – zoals de duur, de 
omvang, de ernst, de verspreiding van varianten en de toena-
me van de overdraagbaarheid van het virus, de impact ervan 
op de wereldeconomie, maatregelen die worden genomen om 
de gevolgen van de pandemie in te dijken of te beperken, zoals 
de beschikbaarheid van een doeltreffend vaccin of een doel-
treffende behandeling, geografische verschillen in de aanpak 
van de pandemie tussen landen en staten, hoelang de huidi-
ge beperkingen op reizen en de economische activiteit in veel 
landen over de hele wereld van kracht blijven tijdens de pan-
demie, en hoe snel en in welke mate normale economische 
en bedrijfsomstandigheden mogelijk kunnen worden hervat. 

Mogelijke gevolgen van de huidige pandemie en eventuele 
toekomstige pandemieën zijn onder meer: een verslechtering 
van de economische omstandigheden en activiteit en een 
afname van de vraag naar olie en andere aardolieproducten; 
operationele verstoringen voor ons (zoals, maar niet beperkt 
tot, bemanningswisselingen en vermoeidheid van de beman-
ning) of onze klanten ten gevolge van gezondheidsrisico's voor 
werknemers en de gevolgen van nieuwe pandemiegerelateer-
de verordeningen, richtlijnen of praktijken (zoals reisbeperkin-
gen voor personen en schepen, quarantaineverplichtingen en 
fysieke afstand); mogelijke vertragingen bij (a) het laden en los-
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sen van vracht op of van onze schepen, (b) scheepsinspecties 
en daarmee samenhangende certificeringen door classifica-
tie bureaus, klanten of overheidsinstanties en (c) onderhoud 
(inclusief toegang tot reserveonderdelen), aanpassingen of 
reparaties aan, of droogdokking van, onze bestaande schepen 
ten gevolge van de gezondheid van werknemers of andere 
bedrijfsstoringen; afname van de kasstroom en verslechtering 
van de financiële toestand, met inbegrip van mogelijke liquidi-
teitsbeperkingen; mogelijk verminderde toegang tot kapitaal 
als gevolg van een algemene verstrakking van de kredietvoor-
waarden of door een aanhoudende daling van de wereldwij-
de financiële markten; mogelijk minder mogelijkheden om 
onze schepen opportunistisch op de tweedehandsmarkt te 
verkopen, hetzij door een gebrek aan kopers, hetzij door een 
algemene daling van de waarde van tweedehandsschepen; 
mogelijke dalingen van de marktwaarde van onze schepen en 
daarmee gepaard gaande bijzondere waardeverminderingen 
of inbreuken op financiële convenanten; mogelijke versto-
ringen, vertragingen of annuleringen bij de bouw van nieuwe 
schepen, wat onze toekomstige groeimogelijkheden zou kun-
nen beperken; mogelijke wanprestatie door tegenpartijen die 
zich beroepen op overmachtclausules en mogelijke verslech-
tering van de financiële toestand en vooruitzichten van onze 
klanten, joint venture partners of andere zakenpartners. 

Onze internationale activiteiten stellen ons bloot aan 
bijkomende kosten en wet- en regelgevingsrisico's, wat 
een wezenlijk nadelig effect kan hebben op onze activi-
teiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand.
Wij zijn wereldwijd actief, waar nodig via agenten of andere 
tussenpersonen. De naleving van complexe lokale, buiten-
landse en Amerikaanse wet- en regelgeving die van toepassing 
is op onze internationale activiteiten verhoogt de kosten van 
onze activiteiten. Deze talrijke en soms tegenstrijdige wet- en 
regelgevingen omvatten onder meer vereisten inzake gege-
vensbescherming (in het bijzonder de Europese algemene 
verordening gegevensbescherming, die van kracht is sinds 25 
mei 2018, en het EU-VS-Privacy Shield Framework, zoals aan-
genomen door de Europese Commissie op 12 juli 2016), wet-
ten inzake arbeidsverhoudingen, belastingwetten, mededin-
gingsrecht, import- en handelsbeperkingen, exportvereisten, 
Amerikaanse wetten zoals de FCPA en andere Amerikaanse 
federale wet- en regelgeving die is vastgesteld door het Office 
of Foreign Asset Control, lokale wetten zoals de Britse Bribery 
Act 2010 of andere lokale wetten die corrupte betalingen aan 
regeringsambtenaren of bepaalde betalingen of vergoedingen 
aan klanten verbieden. 

Aangezien deze wetten zeer complex zijn, bestaat het risico dat 
wij, onze agenten of andere tussenpersonen onopzettelijk be-
paalde bepalingen ervan overtreden. Overtredingen van deze 
wet- en regelgeving kunnen leiden tot boetes, strafrechtelijke 
sancties tegen ons, onze directieleden of onze werknemers, 

verplichtingen om exportvergunningen te verkrijgen, de stop-
zetting van bedrijfsactiviteiten in gesanctioneerde landen, de 
implementatie van nalevingsprogramma's en een verbod op 
de uitvoering van onze activiteiten. Overtredingen van wetten 
en regelgeving kunnen ook leiden tot een verbod om in een of 
meer landen actief te zijn en kunnen onze reputatie, ons ver-
mogen om werknemers aan te trekken en in dienst te houden, 
of onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand 
aanzienlijk schaden. Bovendien is het opsporen, onderzoeken 
en oplossen van feitelijke of vermeende overtredingen duur 
en kan het veel tijd en aandacht van ons senior management 
vergen. Hoewel we controleprocedures en vereiste beleids-
lijnen, richtlijnen, contractuele bepalingen en audits hebben 
ingevoerd, is het mogelijk dat deze maatregelen gevallen van 
niet-naleving door onze agenten of tussenpersonen niet voor-
komen of opsporen.

De wereldwijde exploitatie van een zeeschip brengt ook ope-
rationele risico's met zich mee. Onze schepen en hun ladingen 
lopen het risico beschadigd te worden of verloren te gaan door 
gebeurtenissen zoals rampen op zee, slecht weer, overmacht, 
bedrijfsonderbrekingen veroorzaakt door mechanische defec-
ten, strandingen, brand, explosies, aanvaringen, menselijke 
fouten, oorlog, terrorisme, piraterij, ziekte, quarantaine en an-
dere omstandigheden of gebeurtenissen.

Voorts hebben veranderende economische, regelgevende en 
politieke omstandigheden in sommige landen, met inbegrip 
van politieke en militaire conflicten, van tijd tot tijd geleid tot 
aanvallen op schepen, het plaatsen van mijnen in waterwe-
gen, piraterij, terrorisme, arbeidsstakingen en boycots. Verge-
leken met andere soorten schepen lopen tankers meer risico 
op schade en verlies door brand – of die nu wordt veroorzaakt 
door een terroristische aanslag, een aanvaring of een andere 
oorzaak – vanwege de hoge ontvlambaarheid en het grote vo-
lume van de olie die in tankers wordt vervoerd.

Bovendien is de internationale scheepvaart onderworpen aan 
diverse veiligheids- en douane-inspecties en aanverwante 
procedures in de landen van herkomst en bestemming en op 
de overslagpunten. Inspectieprocedures kunnen leiden tot in-
beslagname van de lading en/of onze schepen, vertragingen 
bij het laden, lossen of leveren en de heffing van douanerech-
ten of de oplegging van boetes of andere sancties tegen ons.

Afhankelijkheid van externe dienstverleners.
De Vennootschap besteedt momenteel bepaalde beheer-
diensten van haar vloot, inclusief bepaalde aspecten van 
technisch, commercieel en bemanningsbeheer, uit aan ex-
terne dienstverleners. Meer bepaald, heeft de Vennootschap 
scheepsbeheerovereenkomsten gesloten die verantwoorde-
lijkheden inzake technisch beheer en bemanningsbeheer voor 
20 % van de vloot van de Vennootschap toewijzen aan een 
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externe technische manager, en de Vennootschap heeft het 
commerciële beheer van een deel van haar vloot overgedra-
gen aan de Tankers International (TI) Pool.

Bij dergelijke uitbestedingsovereenkomsten heeft de Ven-
nootschap het directe zeggenschap over het technisch, be-
mannings- en commercieel beheer van de betrokken sche-
pen overgedragen, maar behoudt zij belangrijke toezichts- en 
controlerechten en moet zij erop vertrouwen dat de externe 
dienstverleners onder meer:

• Hun respectieve contractuele verbintenissen en verplich-
tingen jegens de Vennootschap nakomen, onder meer 
inzake veiligheid, beveiliging, kwaliteit,correct beheer van 
de bemanning en naleving van milieuvoorschriften bij de 
exploitatie van de schepen van de Vennootschap;

• Voldoen aan door de Amerikaanse overheid, de VN en de 
EU opgelegde vereisten (i) die bepaalde transacties en 
aanlopen in havens in landen waartegen sancties en em-
bargo's zijn afgekondigd beperken en (ii) die omkoperij en 
andere corrupte praktijken verbieden; 

• Inspelen op veranderingen in de vraag van klanten naar de 
schepen van de Vennootschap;

•  Voorraden en materialen verkrijgen die nodig zijn voor de 
exploitatie en het onderhoud van de schepen van de Ven-
nootschap; en

• Het beperken van de impact van tekorten aan arbeids-
krachten en/of verstoringen met betrekking tot beman-
ning op de schepen van de Vennootschap.

Als externe dienstverleners dergelijke verplichtingen niet na-
komen, kan dat leiden tot wettelijke aansprakelijkheid voor of 
andere schade aan de Vennootschap. Het is mogelijk dat de 
door de Vennootschap geselecteerde externe dienstverleners 
geen dienstverleningsniveau bieden dat vergelijkbaar is met 
het dienstverleningsniveau dat de Vennootschap zou bieden 
voor dergelijke schepen indien ze deze diensten rechtstreeks 
zou verlenen. De Vennootschap vertrouwt erop dat haar ex-
terne dienstverleners de toepasselijke wetten naleven, en een 
niet-naleving van deze wetten kan de Vennootschap bloot-
stellen aan aansprakelijkheid of reputatieschade, zelfs als de 
Vennootschap niet zelf de wetten heeft overtreden. Bovendien 
kan schade aan de reputatie, relaties of zaken van dergelijke 
derde partijen rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed zijn 
op de Vennootschap en een wezenlijk nadelig effect hebben 
op haar reputatie en activiteiten.

De externe beheerders hebben het recht om hun overeen-
komsten te beëindigen. Indien de externe beheerder dat 
recht uitoefent, zal de Vennootschap verplicht zijn om ofwel 
vervangende overeenkomsten met andere derden te sluiten, 
ofwel die beheertaken op zich te nemen. Het is mogelijk dat 
de Vennootschap er niet in slaagt dergelijke overeenkomsten 
via onderhandelingen af te sluiten met andere derden en zelfs 
indien zij daarin slaagt, kunnen de voorwaarden van dergelijke 
overeenkomsten minder gunstig zijn voor de Vennootschap. 
Als de Vennootschap interne middelen moet aanwenden voor 
het beheer van haar vloot (met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, het aanwerven van bijkomend gekwalificeerd personeel 
of het omleiden van bestaande middelen), kan dat bovendien 
leiden tot hogere kosten, een verminderde efficiëntie en een 
lagere rentabiliteit. Dergelijke veranderingen kunnen leiden 
tot een tijdelijk verlies van goedkeuringen van klanten, de 
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activiteiten van de Vennootschap verstoren en een wezenlijk 
nadelig effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en 
financiële toestand van de Vennootschap

Risico's in verband met wetten en 
reglementeringen

We zijn onderworpen aan complexe wet- en regelgeving, 
waaronder milieuwetgeving en -regelgeving die een na-
delige invloed kunnen hebben op onze activiteiten, be-
drijfsresultaten, kasstromen, financiële toestand en be-
schikbare liquide middelen.
Onze activiteiten zijn onderworpen aan talrijke wetten en 
voorschriften in de vorm van internationale conventies en 
verdragen, nationale, staats- en lokale wetten en nationale en 
internationale voorschriften die van kracht zijn in de rechtsge-
bieden waar onze schepen varen of geregistreerd zijn en die 
een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de eigendom en 
exploitatie van onze schepen. De naleving van dergelijke wet-
ten en voorschriften kan, indien van toepassing, de installatie 
van dure apparatuur of operationele wijzigingen vereisen en 
kan de doorverkoopwaarde of gebruiksduur van onze sche-
pen beïnvloeden. We kunnen ook extra kosten oplopen om te 
voldoen aan andere bestaande en toekomstige wettelijke ver-
plichtingen, zoals kosten in verband met luchtemissies inclu-
sief broeikasgassen, het beheer van ballastwater, onderhoud 
en inspecties, de ontwikkeling en implementatie van noodpro-
cedures en verzekeringsdekking of andere financiële waarbor-
gen voor ons vermogen om verontreinigingsincidenten aan te 
pakken. Olielekken die van tijd tot tijd optreden, kunnen ook 
leiden tot bijkomende wet- of regelgevingsinitiatieven die van 
invloed kunnen zijn op onze activiteiten of die ons verplichten 
extra kosten te maken om aan dergelijke nieuwe wet- of regel-
geving te voldoen.

Deze kosten kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben op 
onze activiteiten, bedrijfsresultaten, kasstromen, financiële 
toestand en beschikbare liquide middelen. Het niet naleven 
van toepasselijke wet- en regelgeving kan leiden tot adminis-
tratieve, civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties of tot de 
opschorting of beëindiging van onze activiteiten.

Milieueisen kunnen ook een invloed hebben op de doorver-
koopwaarde of de gebruiksduur van onze schepen, kunnen een 
vermindering van de laadcapaciteit, aanpassingen aan schepen 
of operationele wijzigingen of beperkingen vereisen, kunnen re-
sulteren in een verminderde beschikbaarheid van verzekerings-
dekking voor milieukwesties of kunnen leiden tot de weigering 
van de toegang tot wateren of havens die onder een bepaalde 
jurisdictie vallen of tot aanhouding in bepaalde havens. Onder 
lokale, nationale en buitenlandse wetten, alsook internationale 
verdragen en conventies, kunnen we aanzienlijke aansprake-
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lijkheden oplopen, met inbegrip van saneringsverplichtingen 
en aansprakelijkheid voor schade aan natuurlijke grondstoffen, 
indien er gevaarlijke stoffen vrijkomen uit onze schepen of an-
derszins in verband met onze activiteiten. Milieuwetten leggen 
vaak stricte aansprakelijkheid op voor de sanering van gelekte, 
verloren en vrijgekomen gevaarlijke stoffen, waardoor we aan-
sprakelijk zouden kunnen worden gesteld ongeacht of we na-
latig of in gebreke waren. We kunnen ook te maken krijgen met 
claims wegens lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg 
van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in verband met onze 
bestaande of vroegere activiteiten. Schendingen van of aanspra-
kelijkheden op grond van milieuvoorschriften kunnen leiden tot 
aanzienlijke straffen, boetes en andere sancties, waaronder, in 
bepaalde gevallen, het in beslag nemen of aan de ketting leg-
gen van onze schepen, en kunnen onze reputatie bij huidige of 
potentiële bevrachters van onze tankers schaden. We zijn ver-
plicht om te voldoen aan vereisten inzake verzekering en finan-
ciële aansprakelijkheid voor mogelijke verliezen van olie (inclu-
sief scheepsbrandstof) en andere verontreinigingsincidenten. 
Hoewel we een verzekering hebben afgesloten om bepaalde 
milieurisico's te dekken, kan niet worden gegarandeerd dat die 
verzekering toereikend zal zijn om al die risico's te dekken of dat 
eventuele claims geen wezenlijk nadelig effect zullen hebben op 
onze activiteiten, bedrijfsresultaten, kasstromen, financiële toe-
stand en beschikbare liquide middelen.

Bovendien zijn veel milieuvoorschriften bedoeld om het risico 
van verontreiniging, bijvoorbeeld door olieverliezen, te ver-
minderen en kan de naleving van die voorschriften duur zijn. 
Om te voldoen aan deze en andere voorschriften, met inbe-
grip van (i) de vereisten inzake zwavelemissies van Bijlage VI bij 
het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging 
door schepen, of 'MARPOL', dat een wereldwijde zwavellimiet 
van 0,5 % (verlaagd van 3,5 % sinds 1 januari 2020) instelde 
voor scheepsbrandstof die door een schip wordt verbruikt, 
tenzij het schip is uitgerust met een gaswasser, en (ii) het In-
ternationaal Verdrag voor de controle en het beheer van bal-
lastwater en sedimenten van schepen van de Internationale 
Maritieme Organisatie, of 'IMO', dat vereist dat schepen dure 
ballastwaterbehandelingssystemen installeren, moeten we 
mogelijk extra kosten maken om te voldoen aan nieuwe on-
derhouds- en inspectievereisten, noodplannen ontwikkelen 
voor mogelijke verliezen, en verzekeringsdekking verkrijgen. 
De toegenomen vraag naar laagzwavelige brandstoffen kan de 
brandstofkosten doen stijgen voor onze schepen die niet met 
gaswassers zijn uitgerust. Er kunnen nieuwe verdragen, wetten 
en voorschriften worden aangenomen die ons vermogen om 
zaken te doen kunnen beperken of die onze bedrijfsvoerings-
kosten kunnen verhogen en die een wezenlijk en nadelig effect 
kunnen hebben op onze activiteiten.

We zijn onderworpen aan internationale veiligheids-
voorschriften en indien we deze niet naleven, kunnen we 

blootgesteld worden aan een verhoogde aansprakelijk-
heid, wat een ongunstig effect kan hebben op onze ver-
zekeringsdekking en ertoe kan leiden dat onze schepen 
de toegang tot bepaalde havens wordt ontzegd of dat ze 
in bepaalde havens aan de ketting worden gelegd.
De exploitatie van onze schepen wordt beïnvloed door over-
heidsvoorschriften in de vorm van internationale verdragen, 
nationale, staats- en lokale wetten en voorschriften die van 
kracht zijn in de rechtsgebieden waar onze schepen varen, als-
mede in het land of de landen waar ze zijn geregistreerd. Als 
zodanig zijn we onderworpen aan de voorschriften van de In-
ternationale Managementcode voor de veilige exploitatie van 
schepen en verontreinigingspreventie van de IMO (de ISM-co-
de), de Internationale code inzake de beveiliging van schepen 
en havenvoorzieningen (de ISPS-code), uitgevaardigd door de 
IMO krachtens het Internationaal Verdrag voor de beveiliging 
van mensenlevens op zee van 1974 (SOLAS), alsook aan ande-
re verdragen, met name MARPOL, het Internationaal Verdrag 
betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, 
diplomering en wachtdienst (STCW) enz. Het niet naleven van 
deze vereisten kan ons blootstellen aan een verhoogde aan-
sprakelijkheid, kan de beschikbare verzekeringsdekking voor 
de betrokken schepen verminderen en kan ertoe leiden dat 
onze schepen kan leiden tot weigering van de toegang tot, 
of detentie in, bepaalde havens. De Amerikaanse kustwacht 
('USCG') en EU-autoriteiten zien toe op de naleving van de 
ISM- en ISPS-codes en verbieden niet-conforme schepen om 
handel te drijven in havens van de Verenigde Staten en de Eu-
ropese Unie. Dit kan een wezenlijk nadelig effect hebben op 
onze toekomstige prestaties, bedrijfsresultaten, kasstromen 
en financiële positie. De IMO gaat door met het herzien en 
invoeren van nieuwe voorschriften. Het is onmogelijk te voor-
spellen welke aanvullende voorschriften, indien die er al zou-
den zijn, de IMO eventueel zal uitvaardigen en welk effect die 
reglementeringen, indien die er zijn, zouden kunnen hebben 
op onze activiteiten.

Omdat dergelijke verdragen, wetten en voorschriften vaak wor-
den herzien, kunnen we niet voorspellen wat de uiteindelijke 
kosten zullen zijn om daaraan te voldoen, noch wat het effect 
daarvan zal zijn op de doorverkoopprijzen of de gebruiksduur 
van onze schepen. Er kunnen nieuwe verdragen/bijkomende 
conventies, wetten en voorschriften worden aangenomen die 
ons vermogen om zaken te doen kunnen beperken of die onze 
bedrijfsvoeringskosten kunnen verhogen en die een wezenlijk 
nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten. Verschillen-
de overheids- en semi-overheidsinstanties verplichten ons om 
bepaalde vergunningen, licenties, certificaten en financiële ze-
kerheden te verkrijgen met betrekking tot onze activiteiten.

Ontwikkelingen op het gebied van veiligheids- en milieu-
voorschriften met betrekking tot het recyclen van sche-
pen kunnen leiden tot hogere en onverwachte kosten. 
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Het Internationaal Verdrag van Hong Kong voor het veilig en 
milieuvriendelijk recyclen van schepen van 2009, of het Ver-
drag van Hong Kong, moet ervoor zorgen dat schepen die aan 
het eind van hun operationele levensduur worden gerecycled, 
geen onnodige risico's opleveren voor het milieu, de volksge-
zondheid en de veiligheid. Het Verdrag van Hong Kong, dat in 
werking zou treden 24 maanden na de datum waarop 15 lid-
staten van de IMO het hebben geratificeerd of goedgekeurd, 
moet nog door het vereiste aantal landen worden geratificeerd 
om in werking te treden. Na de inwerkingtreding van het Ver-
drag van Hong Kong zal elk schip dat voor recycling wordt ver-
zonden een inventaris van zijn gevaarlijke stoffen/materialen 
aan boord moeten hebben. De gevaarlijke stoffen/materialen 
waarvan het gebruik of de installatie in bepaalde omstandig-
heden verboden zijn, worden opgesomd in een bijlage bij het 
Verdrag van Hong Kong. Schepen zullen worden onderworpen 
aan inspecties ter controle van hun inventaris van gevaarlijke 
stoffen/materialen in het begin, gedurende hun hele levens-
duur en voordat het schip wordt gerecycled..

Op 20 november 2013 hebben het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie de Verordening (EU) nr. 1257/2013 
inzake scheepsrecycling vastgesteld, waarin de vereisten van 
het Verdrag van Hong Kong zijn overgenomen en waarin is be-
paald dat bepaalde commerciële zeeschepen die de vlag van 
een EU-lidstaat voeren, alleen mogen worden gerecycled in 
inrichtingen die zijn opgenomen in de Europese lijst van toe-
gestane scheepsrecyclinginrichtingen.

Deze wettelijke vereisten kunnen leiden tot oplopende kosten 
bij scheeps-, reparatie- en recyclingwerven. Dit kan tot gevolg 

hebben dat de recyclingwaarde van een schip daalt tot een 
bedrag dat mogelijk niet de kosten dekt om aan de recentste 
vereisten te voldoen, wat een negatief effect kan hebben op 
onze toekomstige prestaties, bedrijfsresultaten, kasstromen 
en financiële positie.

De regelgeving met betrekking tot de lozing van ballast-
water kan onze inkomsten en winstgevendheid negatief 
beïnvloeden.
De IMO heeft bijgewerkte richtlijnen voor ballastwaterbe-
heersystemen opgelegd waarin de maximale hoeveelheid 
levensvatbare organismen wordt gespecificeerd die uit het 
ballastwater van een schip mag worden geloosd. Afhankelijk 
van de datum van de vernieuwingsinspectie in het kader van 
de internationale voorkoming van verontreiniging door olie 
(IOPP), moeten bestaande schepen die vóór 8 september 2017 
zijn gebouwd, op of na 8 september 2019 voldoen aan de bij-
gewerkte D-2-norm. Voor de meeste schepen zal de naleving 
van de D-2-norm inhouden dat aan boord systemen worden 
geïnstalleerd om ballastwater te behandelen en ongewenste 
organismen te verwijderen. Schepen die op of na 8 september 
2017 zijn gebouwd (kiellegging) moeten op of na 8 september 
2017 voldoen aan de D-2 normen. We hebben momenteel 21 
schepen die niet aan de bijgewerkte richtlijn voldoen en de 
kosten om aan de richtlijn te voldoen kunnen aanzienlijk zijn 
en een nadelige invloed hebben op onze inkomsten en winst-
gevendheid.

Bovendien is de Amerikaanse regelgeving momenteel aan 
verandering onderhevig. Hoewel het VGP-programma (Vessel 
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General Permit) van 2013 en de Amerikaanse National Invasive 
Species Act (NISA) momenteel van kracht zijn om de ballastlo-
zing, vervanging van ballastwater en de installatie van ballast-
watersystemen te reguleren, vereist de op 4 december 2018 
in de wet opgenomen Vessel Incidental Discharge Act (VIDA) 
dat de Environmental Protection Agency (EPA) binnen twee 
jaar nationale prestatienormen ontwikkelt voor ongeveer 30 
lozingen, vergelijkbaar met die in de VGP. Op 26 oktober 2020 
heeft de EPA een 'Notice of Proposed Rulemaking for Vessel 
Incident Discharge National Standards of Performance' onder 
de Vessel Incidental Discharge Act gepubliceerd. Binnen twee 
jaar nadat de EPA zijn definitieve 'Vessel Incident Discharge 
National Standards of Performance' heeft gepubliceerd, moet 
de Amerikaanse kustwacht overeenkomstige uitvoerings-, na-
levings- en handhavingsvoorschriften inzake ballastwater ont-
wikkelen. De nieuwe regelgeving kan de installatie van nieuwe 
apparatuur vereisen, wat voor ons aanzienlijke extra kosten 
met zich mee kan brengen die een nadelige invloed kunnen 
hebben op onze winstgevendheid.

Klimaatverandering en broeikasgasbeperkingen kun-
nen een nadelige invloed hebben op onze activiteiten en 
markten.
Uit bezorgdheid over het risico van klimaatverandering hebben 
een aantal landen, de Europese Commissie en de IMO regel-
gevingskaders vastgesteld om de uitstoot van broeikasgassen 
te beperken, of overwegen zij dit te doen. Deze regelgevings-
maatregelen kunnen onder meer bestaan uit de invoering van 
'cap and trade'-systemen, koolstofbelastingen, een taxonomie 
van 'groene' economische activiteiten, verhoogde efficiën-
tienormen en stimulansen of mandaten voor hernieuwbare 
energie. Meer bepaald heeft het Comité voor de bescherming 
van het mariene milieu (MEPC) van de IMO op 27 oktober 2016 
zijn besluit aangekondigd betreffende de uitvoering van regel-
geving die een vermindering van de zwavelemissies van 3,5 % 
op dat moment tot 0,5 % met ingang van 1 januari 2020 voor-
schrijven. Daarnaast hebben de landen op de MEPC 72 in april 
2018 een initiële strategie aangenomen om de broeikasgase-
missies door schepen te verminderen. In die strategie worden 
ambitieniveaus voor de reductie van broeikasgasemissies 
vastgesteld, waaronder (1) de vermindering van de koolstofin-
tensiteit van schepen door de uitvoering van verdere fasen van 
de Energy Efficiency Design Index (EEDI) voor nieuwe schepen, 
(2) het verminderen van de CO2-emissies per transportactivi-
teit, als gemiddelde voor de internationale scheepvaart, met 
ten minste 40 % tegen 2030, waarbij gestreefd wordt naar 70 
% tegen 2050, in vergelijking met de emissieniveaus van 2008, 
en (3) vermindering van de totale jaarlijkse broeikasgasemis-
sies met ten minste 50 % tegen 2050, in vergelijking met 2008, 
waarbij gestreefd wordt naar de geleidelijke volledige uitfase-
ring ervan. 

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de scheepvaart 

met ingang van 2023 toe te voegen aan het emissiehandels-
systeem (ETS), met een infaseringsperiode. Verwacht wordt 
dat scheepseigenaren een aantal emissierechten zullen moe-
ten kopen en inleveren die overeenstemmen met hun, in het 
MRV-systeem geregistreerde, koolstofemissieblootstelling 
voor een specifieke verslagperiode. De persoon of organisatie 
die verantwoordelijk is voor de naleving van het emissiehan-
delsysteem van de EU moet de rederij zijn, gedefinieerd als de 
scheepseigenaar of een andere organisatie of persoon, zoals 
de manager of de rompbevrachter, die de verantwoordelijk-
heid voor de exploitatie van het schip van de scheepseigenaar 
heeft overgenomen. De naleving van het EU-emissiehandel-
systeem voor de zeevaart kan leiden tot extra nalevings- en 
administratiekosten om de bepalingen van de richtlijn naar 
behoren in onze bedrijfsroutines te integreren. Bijkomende 
EU-regelgeving die deel uitmaakt van het 'Fit for 55'-pakket 
van de EU, kan ook van invloed zijn op onze financiële posi-
tie in termen van nalevings- en administratiekosten wanneer 
deze regelgeving van kracht wordt.

Territoriale taxonomievoorschriften in regio's waar we actief 
zijn en die wettelijk aansprakelijk zijn, zoals de EU-taxonomie, 
kan de toegang tot kapitaal in gevaar brengen. Zo heeft de EU 
al een reeks criteria ingevoerd voor economische activiteiten 
die als 'groen' moeten worden aangemerkt, de zogenaamde 
EU-Taxonomie. Zolang we een in de EU gevestigde onderne-
ming zijn die voldoet aan de voorwaarden van de richtlijn inza-
ke niet-financiële verslaggeving, mogen we verslag uitbrengen 
over de mate waarin we in aanmerking komen voor en in over-
eenstemming zijn met de taxonomie. Op basis van de huidige 
versie van de Verordening worden ondernemingen die activa 
bezitten die fossiele brandstoffen vervoeren, geacht niet in 
overeenstemming te zijn met de EU-Taxonomie. Het resultaat 
van een dergelijke bepaling zou een stijging van de kapitaal-
kosten kunnen zijn en/of een geleidelijk verminderde toegang 
tot financiering. 

Sinds 1 januari 2020 moeten schepen zwavel uit emissies 
verwijderen of brandstof met een laag zwavelgehalte kopen, 
wat kan leiden tot hogere kosten en extra investeringen voor 
scheepseigenaren. De interpretatie van "op het schip gebruik-
te brandstoffen" omvat het gebruik in de hoofdmotor, de 
hulpmotoren en de ketels. Reders kunnen aan de NFI-richtlijn 
voldoen door (i) brandstoffen met een zwavelgehalte van 0,5 
% aan boord te gebruiken, die overal ter wereld verkrijgbaar 
zijn, maar tegen hogere kosten; (ii) gaswassers te installeren 
voor de reiniging van de uitlaatgassen; of (iii) schepen aan te 
passen zodat ze op vloeibaar aardgas of andere alternatieve 
energiebronnen kunnen varen, wat wellicht geen haalbare op-
tie is door het ontbreken van een toeleveringsnetwerk en de 
hoge kosten die met dit proces gemoeid zijn. De kosten voor 
de naleving van deze wijzigingen in de regelgeving kunnen 
aanzienlijk zijn en kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben 
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op onze toekomstige prestaties, bedrijfsresultaten, kasstro-
men en financiële positie.

Bovendien, hoewel de uitstoot van broeikasgassen door de 
internationale scheepvaart momenteel niet onderworpen is 
aan het Kyotoprotocol bij het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering, dat de landen die het pro-
tocol hebben aangenomen verplicht nationale programma's 
uit te voeren om de uitstoot van bepaalde gassen te vermin-
deren, of het Klimaatakkoord van Parijs (dat hieronder verder 
wordt besproken), kan in de toekomst een nieuw verdrag wor-
den aangenomen dat beperkingen op scheepvaartemissies 
omvat. De naleving van wijzigingen in wetten, voorschriften 
en verplichtingen met betrekking tot klimaatverandering kan 
onze kosten in verband met de exploitatie en het onderhoud 
van onze schepen verhogen en kan ons verplichten om nieu-
we emissiecontrolesystemen te installeren, emissierechten 
te verwerven of belastingen te betalen in verband met onze 
broeikasgasemissies of om een broeikasgasemissieprogram-
ma te implementeren en te beheren. Ook het genereren van 
inkomsten en onze strategische groeimogelijkheden kunnen 
nadelig worden beïnvloed.

Ongunstige effecten op de olie- en gasindustrie in verband 
met de klimaatverandering, met inbegrip de toenemende pu-
blieke bezorgdheid over de milieu-impact van de klimaatver-
andering, kunnen ook een ongunstige invloed hebben op de 
vraag naar onze diensten. Zo kan een strengere regulering van 
broeikasgassen of van andere bezorgdheden in verband met 
klimaatverandering de vraag naar olie en gas in de toekomst 
doen afnemen of het gebruik van alternatieve energiebron-
nen sterker stimuleren. Naast het risico op een oliepiek vanuit 
het oogpunt van de vraag, kunnen de fysieke gevolgen van de 
klimaatverandering, waaronder veranderingen in weerpatro-
nen, extreme weersomstandigheden, stijgende zeespiegels en 
schaarste van watervoorraden, een negatieve invloed hebben 
op onze activiteiten. Elk materieel negatief langetermijneffect 
op de olie- en gasindustrie kan een aanzienlijk financieel en 
operationeel negatief effect hebben op onze activiteiten dat 
we op dit moment niet met zekerheid kunnen voorspellen.

Risico's met betrekking tot 
belastingaangelegenheden 

De Amerikaanse belastingautoriteiten zouden ons kun-
nen beschouwen/behandelen als een 'passieve buiten-
landse investeringsmaatschappij', wat nadelige gevolgen 
kan hebben voor de Amerikaanse federale inkomstenbe-
lasting van Amerikaanse aandeelhouders.
Een buitenlandse vennootschap zal voor Amerikaanse fede-
rale inkomstenbelastingdoeleinden als een 'Passive Foreign 
Investment Company' (PFIC) worden beschouwd indien (1) 
ten minste 75 % van haar bruto-inkomsten voor een belas-
tingjaar bestaat uit bepaalde soorten 'passieve inkomsten' of 

(2) ten minste 50 % van de gemiddelde waarde van de ac-
tiva van de vennootschap genereert of wordt aangehouden 
voor het genereren van deze soorten 'passieve inkomsten'. 
Voor de toepassing van deze criteria omvat 'passieve inkom-
sten' dividenden, rente en winsten uit de verkoop of ruil van 
vastgoedbeleggingen, alsmede huurgelden en royalty's, met 
uitzondering van huurgelden en royalty's die van niet-ver-
bonden partijen zijn ontvangen in verband met de actieve 
uitoefening van een handels- of bedrijfsactiviteit. Voor de 
toepassing van deze criteria vormen inkomsten uit het ver-
richten van diensten geen 'passieve inkomsten'. Amerikaan-
se aandeelhouders van een PFIC zijn onderworpen aan een 
nadelig Amerikaans federaal inkomstenbelastingregime met 
betrekking tot de door de PFIC verkregen inkomsten, de uit-
keringen die zij van de PFIC ontvangen en de eventuele winst 
die zij verkrijgen uit de verkoop of andere vervreemding van 
hun aandelen in de PFIC.

Op basis van onze huidige en voorgestelde werkwijze geloven 
we niet dat we met betrekking tot enig belastbaar jaar een 
PFIC zullen zijn. In dit verband behandelen we de bruto-in-
komsten die we verkrijgen of geacht worden te verkrijgen uit 
onze tijdbevrachtingsactiviteiten als inkomsten uit diensten, 
en niet als huurinkomsten. Bijgevolg zouden onze inkomsten 
uit onze tijd- en reisbevrachtingsactiviteiten geen 'passieve 
inkomsten' vormen, en zouden de activa die we bezitten en 
exploiteren in verband met de productie van die inkomsten 
geen activa moeten vormen die 'passieve inkomsten' gene-
reren of die worden aangehouden om 'passieve inkomsten' 
te genereren.

Er bestaat een aanzienlijke juridische autoriteit die dit stand-
punt ondersteunt, bestaande uit jurisprudentie en uitspraken 
van de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) betref-
fende de kwalificatie van inkomsten uit tijd- en reisbevrach-
tingsovereenkomsten als inkomsten uit diensten voor andere 
belastingdoeleinden. Er moet echter worden opgemerkt dat 
er ook autoriteiten zijn die inkomsten uit tijdbevrachtings-
overeenkomsten aanmerken als huurinkomsten en niet als 
inkomsten uit diensten voor andere belastingdoeleinden. 
Bovendien kan niet worden gegarandeerd dat de IRS of een 
rechtbank dit standpunt zal aanvaarden en bestaat het risi-
co dat de IRS of een rechtbank zal oordelen dat we een PFIC 
zijn. Bovendien kan niet worden gegarandeerd dat we in een 
toekomstig belastingjaar geen PFIC zullen zijn als de aard en 
omvang van onze activiteiten veranderen.

Indien de IRS zou oordelen dat we een PFIC zijn of geweest 
zijn voor een belastingjaar, zouden onze Amerikaanse aan-
deelhouders worden geconfronteerd met nadelige gevolgen 
voor de Amerikaanse federale inkomstenbelasting en zouden 
ze bepaalde informatieverplichtingen moeten nakomen. Op 
grond van de PFIC-regels zouden deze aandeelhouders, ten-
zij deze aandeelhouders een keuze maken op grond van de 
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gewijzigde Amerikaanse Internal Revenue Code van 1986, of 
de Code (welke keuze op zich nadelige gevolgen kan hebben 
voor deze aandeelhouders), onderworpen zijn aan Ameri-
kaanse federale inkomstenbelasting tegen de op dat moment 
geldende tarieven voor gewone inkomsten plus rente, met 
betrekking tot extra uitkeringen en op enige winst uit de ver-
vreemding van hun gewone aandelen, alsof de extra uitkering 
of winst evenredig was opgenomen over de periode geduren-
de welke de aandeelhouder de gewone aandelen aanhield. 

Het is mogelijk dat we belasting moeten betalen op 
scheepvaartinkomsten uit de Verenigde Staten, of belas-
tingen in andere rechtsgebieden, waardoor onze netto-
winst zou dalen.
Volgens de Code kan 50 % van de brutoscheepvaartinkomsten 
van een vennootschap die schepen bezit of bevracht, zoals wij 
en onze dochterondernemingen doen, die kunnen worden 
toegerekend aan transport dat begint of eindigt maar niet zo-
wel begint als eindigt in de Verenigde Staten onderworpen zijn 
aan een Amerikaanse federale inkomstenbelasting van 4 % 
zonder aftrekposten, tenzij die vennootschap in aanmerking 
komt voor vrijstelling van belasting krachtens Sectie 883 van 
de Code en de voorschriften die daaronder zijn uitgevaardigd 
door het Amerikaanse ministerie van Financiën of een toepas-
selijk Amerikaans inkomstenbelastingverdrag.

Wij en onze dochterondernemingen blijven van mening dat 
we in aanmerking komen voor ofwel deze wettelijke belas-
tingvrijstelling ofwel vrijstelling krachtens een inkomstenbe-
lastingverdrag voor Amerikaanse federale belastingaangifte-
doeleinden. Er zijn echter feitelijke omstandigheden waarover 
we geen controle hebben die ertoe kunnen leiden dat we het 
voordeel van deze belastingvrijstelling verliezen en daardoor 
onderworpen worden aan Amerikaanse federale inkomsten-
belasting op onze scheepvaartinkomsten uit de Verenigde 
Staten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we niet langer in aan-
merking komen voor vrijstelling krachtens Sectie 883 van de 

Code voor een bepaald belastingjaar indien aandeelhouders 
met een belang van 5 % of meer in onze gewone aandelen, 
hierna '5 % Aandeelhouders' genoemd, in totaal 50 % of meer 
van onze uitstaande gewone aandelen bezaten gedurende 
meer dan de helft van het aantal dagen tijdens het belas-
tingjaar en er niet voldoende '5 % Aandeelhouders' zijn die 
gekwalificeerde aandeelhouders zijn voor de toepassing van 
Sectie 883 van de Code om te voorkomen dat niet-gekwalifi-
ceerde '5 % Aandeelhouders' 50 % of meer van onze gewone 
aandelen bezaten gedurende meer dan de helft van het aantal 
dagen tijdens dat belastingjaar, of als we niet in staat zijn om 
te voldoen aan bepaalde bewijsvereisten met betrekking tot 
onze '5 % Aandeelhouders'. Vanwege de feitelijke aard van de 
betrokken kwesties kan geen enkele garantie worden gegeven 
over de belastingvrijstelling van ons of een van onze dochter-
ondernemingen.

Indien wij of onze dochterondernemingen geen recht zouden 
hebben op de vrijstelling krachtens Sectie 883 van de Code 
voor enig belastingjaar, zouden wij of onze dochteronderne-
mingen voor dat jaar onderworpen kunnen worden aan een 
effectieve Amerikaanse federale inkomstenbelasting van 2 % 
op de scheepvaartinkomsten die wij of zij gedurende dat jaar 
verkrijgen en die zijn toe te rekenen aan het vervoer van vracht 
naar of vanuit de Verenigde Staten. Het opleggen van deze be-
lasting zou een negatief effect hebben op onze activiteiten en 
zou onze winst verminderen die beschikbaar is voor uitkering 
aan onze aandeelhouders.

We kunnen ook in andere rechtsgebieden aan belastingen 
worden onderworpen, waardoor onze winst kan dalen.

Onze aandeelhouders die in een ander land dan België 
wonen, kunnen aan dubbele roerende voorheffing on-
derworpen zijn met betrekking tot dividenden of andere 
uitkeringen door ons.
Dividenden of andere uitkeringen van ons aan aandeelhou-
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ders zijn in principe onderworpen aan een roerende voorhef-
fing van 30 % in België, behalve voor aandeelhouders die in 
aanmerking komen voor een vrijstelling van roerende voorhef-
fing, zoals in aanmerking komende pensioenfondsen of een 
vennootschap die wordt beschouwd als moedermaatschappij 
in de zin van Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 
of (de 'moeder-dochterrichtlijn'), of die in aanmerking komen 
voor een lager tarief van roerende voorheffing of een vrijstel-
ling krachtens een belastingverdrag. Er kunnen verschillende 
voorwaarden van toepassing zijn en aandeelhouders die in an-
dere landen dan België wonen, worden aangeraden hun advi-
seurs te raadplegen over de fiscale gevolgen van dividenden of 
andere uitkeringen door ons. Onze aandeelhouders die in een 
ander land dan België verblijven, kunnen het bedrag van deze 
roerende voorheffing mogelijk niet in mindering brengen van 
enige belasting die verschuldigd is op dergelijke dividenden 
of andere uitkeringen in een ander land dan België. Bijgevolg 
kunnen deze aandeelhouders onderworpen zijn aan dubbele 
belasting met betrekking tot dergelijke dividenden of andere 
uitkeringen.

België en de Verenigde Staten hebben een verdrag gesloten ter 
voorkoming van dubbele belasting: het Belgisch-Amerikaans 
dubbelbelastingverdrag. Het Belgisch-Amerikaans dubbel-
belastingverdrag beperkt de toepasselijkheid van Belgische 
roerende voorheffing tot 15 %, 5 % of 0 % voor Amerikaanse 
belastingplichtigen, op voorwaarde dat de Amerikaanse belas-
tingplichtige voldoet aan de door het Belgisch-Amerikaans dub-
belbelastingverdrag opgelegde voorwaarden inzake de beper-
king van voordelen. De Belgische roerende voorheffing wordt in 
het algemeen verlaagd tot 15 % krachtens het Belgisch-Ameri-
kaans dubbelbelastingverdrag. De 5 % roerende voorheffing is 
van toepassing in gevallen waarin de Amerikaanse aandeelhou-
der een vennootschap is die ten minste 10 % van de aandelen 
in de Vennootschap bezit. Er is geen Belgische roerende voor-
heffing verschuldigd als de aandeelhouder een vennootschap 
is die ten minste 10 % van de aandelen in de Vennootschap ge-
durende ten minste 12 maanden in handen heeft of die, onder 
bepaalde voorwaarden, een Amerikaans pensioenfonds is. De 
Amerikaanse aandeelhouders wordt aangeraden hun eigen be-
lastingadviseurs te raadplegen om te bepalen of ze een beroep 
kunnen doen op de voordelen en voldoen aan de voorwaarden 
inzake beperking van voordelen zoals opgelegd door het Ameri-
kaans-Belgisch dubbelbelastingverdrag.

Wijzigingen in de tonnagebelasting of de vennootschaps-
belastingregimes die op ons van toepassing zijn, of in de 
interpretatie daarvan, kunnen een invloed hebben op 
onze toekomstige bedrijfsresultaten.
Kort na haar oprichting in 2003, heeft Euronav een aanvraag 
ingediend om onder het Belgische tonnagebelastingregime te 
vallen. Op 23 oktober 2003 verklaarde de Federale Overheids-
dienst Financiën dat Euronav voor een periode van tien jaar 

onder dit regime valt. Overeenkomstig het tonnagebelasting-
regime, dat deel uitmaakt van het normale vennootschapsbe-
lastingregime in België, worden winsten uit de exploitatie van 
zeeschepen forfaitair vastgesteld op basis van de netto geregis-
treerde tonnage van de betrokken schepen. Na het verstrijken 
van deze eerste periode van tien jaar werd het tonnagebelas-
tingregime automatisch met tien jaar verlengd. Deze tonna-
gebelasting vervangt alle factoren die normaal in aanmerking 
worden genomen bij traditionele belastingberekeningen, zo-
als winst of verlies, bedrijfskosten, afschrijvingen, winsten en 
de verrekening van verliezen uit het verleden met in België be-
lastbare inkomsten. 

Wijzigingen in de belastingregimes die op ons van toepassing 
zijn, of in de interpretatie daarvan, kunnen van invloed zijn op 
onze toekomstige bedrijfsresultaten. 

Euronav exploiteert ook schepen die varen onder Belgische, 
Franse, Griekse, Marshall Eilandse en Liberiaanse vlag en 
waarvoor de Vennootschap de vereiste tonnagebelasting in 
die specifieke jurisdicties betaalt.

Er is echter geen garantie dat de tonnagebelastingregeling niet 
zal worden teruggedraaid of dat er geen andere vormen van 
belasting zullen worden geheven, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, een wereldwijde minimumbelasting, een koolstof-
heffing of heffingen in het kader van een emissiehandelssys-
teem om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedi-
gen. Indien dergelijke wijzigingen alleen op EU-niveau zouden 
worden doorgevoerd, kan het wereldwijde gelijke speelveld 
worden verstoord en kan de Vennootschap in een zwakkere 
concurrentiepositie komen te staan dan vergelijkbare onder-
nemingen buiten de EU.

Risico's verbonden aan een belegging in onze 
gewone aandelen 

De koers van onze gewone aandelen heeft in het verle-
den geschommeld, is volatiel geweest en kan ook in de 
toekomst volatiel zijn, en als gevolg daarvan zouden be-
leggers in onze gewone aandelen aanzienlijke verliezen 
kunnen lijden.
Onze aandelenkoers kan zeer volatiel zijn en toekomstige ver-
kopen van onze gewone aandelen kunnen de beurskoers van 
onze gewone aandelen doen dalen.

De beurskoers van onze gewone aandelen heeft in het ver-
leden geschommeld binnen een brede bandbreedte en kan 
aanzienlijk blijven schommelen als reactie op vele factoren, 
zoals werkelijke of verwachte schommelingen in onze bedrijfs-
resultaten, veranderingen in financiële inschattingen door ef-
fectenanalisten, trends op vlak van economie, regelgeving of 
ESG, algemene marktomstandigheden, geruchten, verzonnen 
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nieuws, bedrijfsonderbrekingen veroorzaakt door de uitbraak 
van COVID-19 en andere factoren, waarvan er vele buiten onze 
controle liggen. Sinds 2008 heeft de aandelenmarkt te maken 
met extreme koers- en volumeschommelingen als gevolg van 
verschillende factoren, waaronder de verwachting dat de ren-
te zal stijgen; opmerkelijke marktschommelingen in het eerste 
kwartaal van 2022 tot heden. Als de volatiliteit op de markt 
aanhoudt of verergert, kan dat de beurskoers van onze gewo-
ne aandelen doen dalen en zou dat invloed kunnen hebben op 
een potentiële verkoopprijs indien houders van onze gewone 
aandelen besluiten hun aandelen te verkopen.

Onze aandelenkoers heeft in het verleden geschommeld, is 
recent volatiel geweest en kan ook in de toekomst volatiel 
zijn. Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 schommel-
de de koers van onze gewone aandelen tussen USD 7,75 en 
USD 11,11, zonder opmerkelijke aankondigingen door, of 
bijzondere ontwikkelingen bij de Vennootschap of derden 
om de schommeling van onze aandelenkoers te onderbou-
wen. Onze aandelenkoers kan in de nabije toekomst snel en 
aanzienlijk dalen of stijgen zonder dat er een verband is met 
onze bedrijfsprestaties of vooruitzichten. Daarnaast heeft de 
aanhoudende uitbraak van het nieuwe COVID-19-virus, geleid 
tot grote schommelingen op de beurzen en in de sector. De 
aandelenmarkt in het algemeen en de scheepvaartmarkt in 
het bijzonder hebben te maken gehad met extreme volatiliteit 
die vaak geen verband hield met de bedrijfsprestaties van be-
paalde ondernemingen. Als gevolg van die volatiliteit kunnen 
beleggers aanzienlijke verliezen lijden op hun belegging in 
onze gewone aandelen. De beurskoers van onze gewone aan-
delen kan worden beïnvloed door vele factoren, waaronder de 
volgende:

• Reactie van beleggers op onze bedrijfsstrategie;

• Aandeelhoudersactivisme;

• Onze voortdurende naleving van de noteringsnormen van 

de NYSE en/of Euronext;

• Ontwikkelingen op het gebied van wet- of regelgeving in 
de Verenigde Staten en andere landen, met name wijzigin-
gen in wetten of voorschriften die van toepassing zijn op 
onze sector, waaronder die met betrekking tot de klimaat-
verandering;

• Schommelingen in onze financiële resultaten of die van 
bedrijven die gelijkaardig worden beschouwd;

• Ons vermogen of onvermogen om extra kapitaal aan te 
trekken en de voorwaarden waaronder we dat doen;

• Dalingen van de beurskoersen van aandelen in het alge-
meen; 

• Het handelsvolume van onze gewone aandelen;

• Shortingactiviteit in verband met ons aandeel;

• De verkoop van onze gewone aandelen door ons of onze 
aandeelhouders;

• De algemene economische, industriële en marktomstan-
digheden; en 

•  Andere gebeurtenissen of factoren, met inbegrip van die 
welke het gevolg zijn van dergelijke gebeurtenissen, of 
de verwachting dat dergelijke gebeurtenissen zich zullen 
voordoen, met inbegrip van oorlog, terrorisme en andere 
internationale conflicten, volksgezondheidskwesties met 
inbegrip van epidemieën of pandemieën, zoals de huidige 
COVID-19-pandemie, en ongunstige weers- en klimaatom-
standigheden zouden onze activiteiten kunnen verstoren 
of kunnen leiden tot politieke of economische instabiliteit.

Deze algemene markt- en sectorgebonden factoren kunnen 
de beurskoers van onze gewone aandelen ernstig schaden, 
ongeacht onze bedrijfsprestaties, en kunnen haaks staan op 
verbeteringen in de feitelijke of verwachte bedrijfsprestaties, 
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de financiële toestand of andere waarde-indicatoren. Aange-
zien de beurskoers van onze gewone aandelen in het verleden 
heeft geschommeld, recent volatiel is geweest en ook in de 
toekomst volatiel kan zijn, zouden beleggers in onze gewone 
aandelen aanzienlijke verliezen kunnen lijden. In het verleden 
zijn na periodes van volatiliteit op de markt vaak collectieve 
rechtszaken over effecten aangespannen tegen ondernemin-
gen. Indien een dergelijke rechtszaak tegen ons zou worden 
aangespannen, kan dat leiden tot aanzienlijke kosten en kan 
dat niet alleen middelen maar ook de aandacht van de direc-
tie afleiden, wat een wezenlijk en nadelig effect kan hebben 
op onze activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en 
groeivooruitzichten. Er kan geen garantie worden gegeven dat 
de koers van ons aandeel op het huidige niveau zal blijven.

Daarnaast hebben effecten van bepaalde ondernemingen re-
centelijk te maken gehad met een aanzienlijke en extreme vo-
latiliteit van hun aandelenkoers veroorzaakt door speculatieve 
verkopen van gewone aandelen (dit wordt een 'short squeeze' 
genoemd). Deze 'short squeezes' hebben geleid tot een ex-
treme volatiliteit in deze ondernemingen en op de markt en 
hebben de beurskoers van deze ondernemingen zo hard op-
gedreven dat er geen correlatie meer is met de onderliggende 
waarde van de onderneming. Veel beleggers die tegen een te 
hoge koers aandelen in deze bedrijven hebben aangekocht, 
lopen het risico een aanzienlijk deel van hun oorspronkelijke 
belegging kwijt te raken, aangezien de prijs per aandeel ge-
staag is gedaald naarmate de belangstelling voor deze aan-
delen is afgenomen. Hoewel we geen reden hebben om aan 
te nemen dat onze aandelen het doelwit zouden worden van 
een short squeeze, kan niet worden gegarandeerd dat dit in 
de toekomst niet het geval zal zijn. U kunt een aanzienlijk deel 
van of al uw beleggingen verliezen als u onze aandelen koopt 
tegen een koers die losstaat van onze onderliggende waarde.

Van tijd tot tijd kan onze Raad van toezicht toestemming 
geven om eigen aandelen in te kopen binnen het Belgi-
sche wettelijke kader. Er is geen garantie dat we eigen 
aandelen zullen inkopen of dat het volume van die inko-
pen in de lijn van de verwachtingen van de aandeelhou-
ders zal liggen, waardoor het rendement voor onze aan-
deelhouders zou kunnen dalen. Zodra de toestemming is 
gegeven om eigen gewone aandelen in te kopen, zal de 
Directieraad naar eigen goeddunken en op basis van een 
evaluatie van relevante overwegingen beslissen om ei-
gen gewone aandelen in te kopen. 
Overeenkomstig de machtiging van de algemene vergadering 
van aandeelhouders van 20 mei 2021 hebben we tot juni 2027 
de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om eigen aandelen 
in te kopen indien we van mening zijn dat de aandelenkoers 
van de Vennootschap in sterke mate losstaat van haar reële 
waarde. In de loop van 2021 hebben we van juni 2021 tot de-
cember 2021 eigen aandelen ingekocht. Gedurende 2022 tot 
op de datum van dit jaarverslag, hebben we geen eigen aan-
delen ingekocht.

Op 31 maart 2022, bezaten we 18.346.732 eigen aandelen (8,43 
% van het totale aantal uitstaande aandelen). We kunnen onze 
aandelen opportunistisch blijven inkopen onder de bij wet be-
paalde voorwaarden en mits een geldige machtiging. De mate 
waarin we dit doen en de timing van deze aankopen zullen 
afhangen van verschillende factoren, waaronder marktom-
standigheden, wettelijke vereisten en andere bedrijfsoverwe-
gingen.

Het besluit van de Raad van toezicht om eigen gewone aande-
len in te kopen zal afhankelijk zijn van onze winstgevendheid 
en financiële toestand, contractuele beperkingen, beperkin-
gen opgelegd door toepasselijke wetgeving en andere facto-
ren die de Raad van toezicht relevant acht. Op basis van een 
evaluatie van deze factoren kan de Raad van toezicht besluiten 
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om geen eigen aandelen in te kopen of om minder eigen aan-
delen in te kopen dan in het verleden, wat in beide gevallen 
het rendement voor onze aandeelhouders kan doen dalen. De 
Raad van toezicht kan deze machtiging te allen tijde opschor-
ten of intrekken.

Hoewel ons dividendbeleid een vaste component bevat, 
kunnen we niet garanderen dat we dividenden zullen de-
clareren of uitkeren. De tankerindustrie is volatiel en we 
kunnen niet met zekerheid voorspellen hoeveel liquide 
middelen eventueel beschikbaar zullen zijn voor divi-
denduitkeringen in een bepaalde periode.
Onze Raad van toezicht kan van tijd tot tijd dividenden in 
contanten declareren en uitkeren in overeenstemming met 
onze gecoördineerde statuten en toepasselijke Belgische wet-
geving. De declaratie en uitkering van dividenden of andere 
uitkeringen, in voorkomend geval, zullen altijd onderworpen 
zijn aan de goedkeuring van hetzij onze Raad van toezicht (in 
het geval van 'interim-dividenden'), hetzij de aandeelhouders 
(in het geval van 'gewone dividenden', 'interim-dividenden' of 
'terugbetaling van kapitaal').

Ons huidig dividendbeleid is als volgt: we zijn voornemens een 
vast dividend van in totaal ten minste  0,12 USD per aandeel 
per jaar uit te keren, mits de Raad van toezicht van oordeel 
is dat de balans van de Vennootschap sterk genoeg is, dat de 
Vennootschap over voldoende liquide middelen beschikt en 
dat de winst uit vastrentende contracten voldoende zicht-
baar is. Indien de resultaten per aandeel positief zijn en het 
bedrag van het vaste dividend overschrijden, zal het resulte-
rende overschot aan inkomsten in aanmerking worden geno-
men voor toewijzing aan ofwel extra dividenden in contanten, 
de inkoop van eigen aandelen, de versnelde afschrijving van 
schulden of de aankoop van schepen die volgens de Raad van 
toezicht op dat moment de aandeelhouderswaarde verhogen.

Aanvullende richtlijnen op het hierboven vermelde beleid 
zoals toegepast op onze definitieve resultaten voor het jaar 
eindigend op 31 december 2019 en op onze kwartaalresulta-
ten vanaf 2020, werden door onze Raad van toezicht als volgt 
meegedeeld in een persbericht van 9 januari 2020:

• De Vennootschap streeft er elk kwartaal naar om 80 % 
van haar netto-inkomsten (inclusief het vaste element van  
0,03 USD per kwartaal) uit te keren aan haar aandeelhou-
ders.

• Dit zal voornamelijk gebeuren in de vorm van een dividend 
in contanten en de Vennootschap zal altijd de inkoop van 
eigen aandelen als alternatief overwegen indien zij van 
mening is dat zij op die manier meer waarde kan creëren 
voor haar aandeelhouders.

• De Vennootschap behoudt zich het recht voor meer dan 
80 % van haar netto-inkomsten te laten terugvloeien in-

dien de omstandigheden dat toelaten.

In het kader van haar uitkeringsbeleid zal de Vennootschap 
uitzonderlijke kapitaalverliezen blijven opnemen bij de beoor-
deling van bijkomende dividenden, maar ook uitzonderlijke 
kapitaalwinsten blijven uitsluiten bij de beoordeling van bijko-
mende dividenduitkeringen. In het kader van haar uitkeringsbe-
leid zal de Vennootschap geen rekening houden met niet-gel-
delijke posten die de resultaten beïnvloeden, zoals uitgestelde 
belastingvorderingen of uitgestelde belastingverplichtingen.

Onze Raad van toezicht zal de declaratie en uitkering van di-
videnden blijven beoordelen rekening houdend met onze 
financiële resultaten en winsten, de beperkingen in onze 
schuldovereenkomsten, de marktvooruitzichten, onze lopen-
de kapitaaluitgaven, onze verbintenissen, onze investerings-
mogelijkheden, de bepalingen van de Belgische wet die van 
invloed zijn op de uitkering van dividenden aan aandeelhou-
ders, alsook andere factoren. We kunnen op elk moment stop-
pen met het uitkeren van dividenden en kunnen niet garande-
ren dat we in de toekomst dividenden of een bepaald bedrag 
aan dividenden zullen uitkeren. Zo hebben we van 2010 tot 
2014 geen dividenden gedeclareerd of uitgekeerd.

In het algemeen mogen we op grond van de voorwaarden van 
onze schuldovereenkomsten geen dividenden uitkeren indien 
er als gevolg van het dividend sprake is of zal zijn van verzuim/
wanbetaling of een schending van een leningsconvenant. 
Onze kredietfaciliteiten bevatten ook beperkingen en verbin-
tenissen die het vermogen van ons en onze dochteronderne-
mingen om dividenden te declareren en uit te keren, kunnen 
beperken (zo mag geen van onze joint ventures een dividend 
uitkeren voordat haar leningsovereenkomst, voor zover van 
toepassing, volledig is terugbetaald). 

De Belgische wet verbiedt in het algemeen de uitkering van 
dividenden tenzij de nettoactiva op de afsluitingsdatum 
van het laatste boekjaar niet lager is dan het bedrag van het 
maatschappelijk kapitaal en, voordat het dividend wordt 
uitgekeerd, 5 % van de nettowinst wordt toegewezen aan 
de wettelijke reserve totdat deze wettelijke reserve 10 % van 
het aandelenkapitaal bedraagt. Er mogen geen uitkeringen 
plaatsvinden indien, als gevolg van een dergelijke uitkering, 
onze nettoactiva zouden dalen tot onder de som van (i) het 
bedrag van ons maatschappelijk kapitaal, (ii) het bedrag van 
de voornoemde wettelijke reserves en (iii) andere reserves die 
op grond van onze gecoördineerde statuten of de wet vereist 
kunnen zijn, zoals de reserves die niet beschikbaar zijn voor 
uitkering in het geval dat we eigen aandelen aanhouden.

Het is mogelijk dat we in de toekomst niet over voldoende 
overschot beschikken om dividenden uit te keren en dat onze 
dochterondernemingen niet over voldoende fondsen of over-
schot beschikken om uitkeringen aan ons te doen. We kunnen 
niet garanderen dat dividenden zullen worden uitgekeerd of dat 
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de uitgekeerde dividenden in de lijn van de verwachtingen van 
de aandeelhouders zullen liggen. Daarnaast kan het vennoot-
schapsrecht van rechtsgebieden waarin onze dochteronderne-
mingen zijn opgericht onder bepaalde omstandigheden beper-
kingen opleggen aan de uitkering of bron van dividenden.

Toekomstige uitgiften en verkopen van onze gewone 
aandelen zouden de beurskoers van onze gewone aande-
len kunnen doen dalen. 
Per 31 december 2021 bedroeg ons geplaatst (en volledig 
volgestorte) aandelenkapitaal 239.147.506,82 USD, vertegen-
woordigd door 220.024.713 aandelen. 

Per 31 december 2021 hadden we

• 201.677.981 uitstaande gewone aandelen en

• 18.346.732 ingekochte eigen aandelen. 

Bij besluit van de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders 
van 23 juni 2021 is onze Raad van Toezicht gemachtigd om 
gedurende een periode van vijf jaar maximaal 10 % van de be-
staande aandelen of winstaandelen te verwerven, tegen een 
prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs die 
volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan en die niet 
lager mag zijn dan 0,01 EUR. Eigen aandelen die we hebben 
ingekocht, kunnen worden ingetrokken of kunnen worden 
aangehouden als ingekochte eigen aandelen, naar keuze van 
de Vennootschap. 

Volgens het Belgische vennootschapsrecht worden de stem-
rechten met betrekking tot ingekochte eigen aandelen  
opgeschort en geven die aandelen geen recht op dividend. We 
kunnen te allen tijde alle of een deel van onze eigen aandelen 
overdragen aan een derde partij, op welk moment de daar-
aan verbonden stemrechten niet langer geschorst zullen zijn 
en de aandelen hun houder opnieuw recht zullen geven op  
dividend. Een dergelijke toekomstige overdracht kan leiden 
tot verwatering van de aandelen die onze aandeelhouders 
aanhouden.

Daarnaast is de Raad van toezicht bij besluit van de aandeel-
houdersvergadering van 20 februari 2020 gemachtigd om 
het aandelenkapitaal in een of meerdere keren te verhogen 
met een maximumbedrag van in totaal 25.000.000 USD (met 
de mogelijkheid voor de Raad van toezicht om de preferente 
inschrijvingsrechten van onze bestaande aandeelhouders te 
beperken of op te schorten) of 120.000.000 USD (zonder de 
mogelijkheid voor onze Raad van Toezicht om de preferente 
inschrijvingsrechten van onze bestaande aandeelhouders te 
beperken of op te schorten) gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van publicatie van het besluit, met inacht-
neming van de door de Raad van Toezicht vast te stellen voor-
waarden en bepalingen.

Uitgiften en verkopen van een aanzienlijk aantal gewone aan-
delen op de publieke markt, of de perceptie dat dergelijke 
uitgiften of verkopen zouden kunnen plaatsvinden, kunnen 
de beurskoers van onze gewone aandelen doen dalen. Deze 
verkopen kunnen ook afbreuk doen aan ons vermogen om in 
de toekomst extra kapitaal aan te trekken door de verkoop van 
onze eigen aandelen. We zijn voornemens in de toekomst ex-
tra gewone aandelen uit te geven. Een toekomstige aandelen-
uitgifte kan leiden tot verwatering van de aandelen die onze 
aandeelhouders aanhouden.

We zijn gevestigd in België, dat andere en in sommige ge-
vallen beperktere aandeelhoudersrechten kent dan de in 
rechtsgebieden in de Verenigde Staten.
We zijn een Belgische vennootschap en onze bedrijfsaange-
legenheden worden beheerst door het Belgische vennoot-
schapsrecht. Rechtsbeginselen met betrekking tot zaken als 
de geldigheid van bedrijfsprocedures, de fiduciaire plichten 
van het management, de data voor dividenduitkeringen en de 
rechten van aandeelhouders kunnen verschillen van die welke 
van toepassing zouden zijn als we zouden zijn opgericht in een 
rechtsgebied in de Verenigde Staten.

Het Belgische recht kent bijvoorbeeld geen bij wet bepaal-
de rechten van dissidenten met betrekking tot aandelenruil, 
fusies en andere soortgelijke transacties; en de rechten van 
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aandeelhouders van een Belgische vennootschap om namens 
de vennootschap een rechtsvordering aan te spannen, zijn be-
perkter dan in de Verenigde Staten.

Burgerlijke aansprakelijkheden gebaseerd op de effec-
tenwetten en andere wetten van de Verenigde Staten zijn 
mogelijk niet afdwingbaar in oorspronkelijke rechtsvor-
deringen aangespannen in België of in rechtsvorderin-
gen in België met als doel om vonnissen van Amerikaanse 
rechtbanken ten uitvoer te leggen.
Burgerlijke aansprakelijkheden gebaseerd op de effectenwet-
ten en andere wetten van de Verenigde Staten zijn mogelijk 
niet afdwingbaar in oorspronkelijke rechtsvorderingen aan-
gespannen in België of in rechtsvorderingen in België met als 
doel om vonnissen van Amerikaanse rechtbanken ten uitvoer 
te leggen. Rechtsvorderingen voor de tenuitvoerlegging van 
vonnissen van Amerikaanse rechtbanken kunnen alleen suc-
cesvol zijn indien de Belgische rechtbank de materiële juist-
heid van het vonnis van de Amerikaanse rechtbank bevestigt 
en ervan overtuigd is dat:

• Het effect van de beslissing tot tenuitvoerlegging niet ken-
nelijk onverenigbaar is met de Belgische openbare orde;

• Het vonnis de rechten van de verweerder niet heeft  
geschonden;

•  Het vonnis is niet gewezen in een zaak waarin de partijen 
aan overdrachtsbeperkingen onderworpen rechten heb-
ben overgedragen met als enig doel zich te onttrekken aan 
de toepassing van het recht dat ingevolge het Belgische 
internationale privaatrecht van toepassing is;

• Het vonnis is niet vatbaar voor verder verhaal overeenkom-
stig Amerikaans recht;   

• Het vonnis is niet onverenigbaar met een in België gewe-
zen vonnis, noch met een later in het buitenland gewezen  
vonnis dat in België ten uitvoer zou kunnen worden gelegd;

• Er geen vordering werd ingediend buiten België nadat 
dezelfde vordering in België werd ingediend terwijl de in 
België ingediende vordering nog in behandeling is;

• De Belgische rechtbanken niet exclusief bevoegd waren 
om over de zaak te oordelen;

• De rechtbank in de VS haar bevoegdheid niet heeft  
aanvaard louter op basis van de nationaliteit van de eiser 
of de plaats waar de betwiste goederen zich bevinden; en

• Het aan de Belgische rechtbank voorgelegde vonnis au-
thentiek is.
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Verklaring inzake 
Deugdelijk Bestuur

Introductie

Referentiecode

In 2020 heeft Euronav de Belgische Corporate Governance 
Code van 2020 aangenomen als referentiecode in de zin van 
het Artikel 3:6(2)(4) van het Belgische Wetboek van Vennoot-
schappen en Verenigingen (‘WVV’) en haar Corporate Gover-
nance Charter overeenkomstig geactualiseerd.

De volledige tekst van het Corporate Governance Charter kan 
worden geraadpleegd op de website van Euronav: www.euronav.
com onder de sectie Deugdelijk Bestuur/Corporate Governance. 

Notering op de New York Stock Exchange 

Naar aanleiding van de dubbele notering van de aandelen van 
de Vennootschap op de New York Stock Exchange op 23 janu-
ari 2015, is de New York Stock Exchange Corporate Governan-
ce-regelgeving voor Foreign Private Issuers van toepassing op 
de Vennootschap. De Vennootschap is eveneens geregistreerd 
onder de U.S. Securities Exchange Act van 1934, zoals gewij-
zigd, en rapporteert overeenkomstig deze wetgeving. Als ge-
volg van deze notering is de Vennootschap onderworpen aan 
de U.S. Sarbanes-Oxley Act van 2002 en aan bepaalde normen 
inzake deugdelijk bestuur van de Amerikaanse effectenwetge-
ving die van toepassing zijn op bedrijven die het statuut van 
Foreign Private Issuer genieten en onderworpen zijn aan rap-
porteringsverplichtingen aan de SEC.

Kapitaal, aandelen  
en aandeelhouders

Kapitaal en aandelen 

Op 31 december 2021 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 Euro-
next Brussels, afhankelijk van het deel van het aandelenregis-
ter waarin de aandelen geregistreerd zijn. Aandelen kunnen 
door middel van een herpositioneringsprocedure van het ene 
naar het andere component overgezet worden.

Niet-gewaarborgde obligaties 
Op 2 september 2021 kondigde de Vennootschap aan dat 
Euronav Luxembourg S.A. met succes de niet-gewaarborgde 
obligatieleningen ter waarde van 200 miljoen USD heeft ge-
plaatst, die worden gegarandeerd door Euronav NV. De obli-
gaties zijn genoteerd op de Oslo Stock Exchange. In samen-

Deugdelijk bestuur

Op 20 februari 2020 nam Euronav een tweeledig bestuursmodel 
aan, inclusief een Raad Van Toezicht en een Directieraad, zoals 
bepaald in Artikel 7:104 WVV, dat in werking trad op 1 mei 2019. 
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Aandeelhouder Aandelen Percentage

Euronav (treasury shares) 18.346.732 8,338 %

C.K.Limited 19.852.500 9,023 %

Andere 181.825.481 82,39 %

Totaal 220.024.713 100,0 %

Aandeelhouder Aandelen Percentage

Saverco NV 22.024.400 10,01 %

C.K.Limited
 
Euronav (treasury shares)

19.852.500

18.346.732

9.02 %

8,34 %

Andere 159.801.081 72,63 %

Totaal 220.024.713 100,0 %

Aandeelhoudersstructuur op 31 december 2021

Nota van de redactie: aandeelhoudersstructuur  
op 31 maart 2022, sluitingsdatum voor publicatie:

hang met de obligatie-uitgifte heeft Euronav Luxembourg S.A. 
131,8 miljoen USD van de uitstaande obligatie EULU01 (ISIN: 
NO0010793888), met vervaldatum in mei 2022, teruggekocht.

Eigen aandelen 

Op 31 december 2021 hield Euronav 18.346.732 eigen aan-
delen aan. Met uitzondering van de aandelenoptieplannen 
voor de leden van de Directieraad en eventueel leidinggevend 
personeel (zie hoofdstuk 6.1. Beleid inzake bezoldiging voor 
de leden van de Directieraad en de werknemers verderop in 
deze Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur) zijn er geen ande-
re aandelenplannen, aandelenopties of andere rechten om  
Euronav-aandelen te verwerven.

Aandeelhouders en 
aandeelhoudersstructuur 

Volgens de informatie waarover de Vennootschap op 31 de-
cember 2020 beschikte, en rekening houdend met de transpa-
rantieverklaringen die op die datum beschikbaar waren, was 
de aandeelhoudersstructuur zoals weergegeven in de tabel: 
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Naam Type mandaat
Eerste mandaat 

als bestuurder
Einde 

mandaat

Carl Steen Voorzitter, onafhankelijk lid 2015 AGM 2022

Anne-Hélène Monsellato Onafhankelijk lid 2015 AGM 2022

Ludovic Saverys Lid 2015 AV 2021

Grace Reksten Skaugen Onafhankelijk lid 2016 AGM 2022

Anita Odedra Onafhankelijk lid 2019 AGM 2023

Carl Trowell Onafhankelijk lid 2019 AGM 2023

2. Raad van Toezicht

Hieronder volgt een lijst van de biografieën van de leden van de Raad van Toezicht  
volgens de samenstelling op 31 december 2021. 

Carl Steen - Onafhankelijk Lid - Voorzitter

Carl E. Steen werd gecoöpteerd als Bestuurder en benoemd tot Voorzitter van de Raad van Toezicht met ingang na 
de Raad van Bestuur op 3 december 2015. De heer Steen is ook lid van het Audit- en Risicocomité en het Corporate 
Governance en Benoemingscomité. Hij behaalde in 1975 een masterdiploma in Industriële en Management Ingeni-
eurswetenschappen 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 Chris-
tiania 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. Momenteel is de heer Steen niet-uitvoerend bestuurder bij 
de volgende beursgenoteerde ondernemingen in de financiële, scheepvaart- en logistieke sector: Golar LNG, waar hij 
ook zetelt in het Auditcomité, Wilh Wilhelmsen en Belships.

Anne-Hélène Monsellato - Onafhankelijk Lid 

Anne-Hélène Monsellato is lid van de Raad van Toezicht sinds haar benoeming door de Algemene Aandeelhouders-
vergadering (‘AV’) van mei 2015 en is tevens Voorzitter van het Audit- en Risicocomité. Ze kan worden beschouwd als 
de financiële expert van het Audit- en Risicocomité voor doeleinden inzake Deugdelijk Bestuur en overeenkomstig 
Artikel 3°6 §1 °9 van het WVV. Sinds juni 2017 is Mevr. Monsellato lid van de Raad van Bestuur van Genfit, een biofar-
maceutische vennootschap die noteert op Euronext en de Nasdaq, en is ze Voorzitter van het Auditcomité. Mevr. Mon-
sellato is sinds 2013 een actief lid van de IFA (Franse afdeling van de National Association of Directors). Ze is eveneens 
Ondervoorzitter en Penningmeester van het American Center for Art and Culture, een Amerikaanse private 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 beursno-
teringen, voornamelijk in de Verenigde Staten, zij is ook lid van het Franse instituut van directeuren. 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. De Raad van Toezicht van de Vennootschap heeft vastgesteld dat Mevr. Monsellato als “on-
afhankelijk” kan worden gekwalificeerd, onder Rule 10A-3 uitgevaardigd de U.S. Securities Exchange Act van 1934 en 
volgens de regels van de NYSE.
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Grace Reksten Skaugen - Onafhankelijk Lid 

Grace Reksten Skaugen is lid van de Raad van Toezicht als Onafhankelijk Lid sinds de Algemene Aandeelhou-
dersvergadering van 12 mei 2016 en is Voorzitter van het Remuneratiecomité, lid van het Corporate Governance 
en Benoemingscomité, alsook van het Duurzaamheidscomité. Daarnaast is Grace Reksten Skaugen curator / 
lid van het International Institute of Strategic Studies in Londen. Van 2002 tot 2015 was ze lid van de Raad van 
Bestuur van Statoil ASA. Ze is momenteel tevens lid van de Raad van Bestuur van Investor AB, Lundin Petrole-
um AB en PJT Partners, een boutique investeringsbank uit de VS. 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).

Anita Odedra - Onafhankelijk Lid 

Anita Odedra is lid van de Raad van Toezicht sinds haar benoeming door de AV van mei 2019 en is tevens lid 
van het Audit- en Risicocomité, alsook van het Duurzaamheidscomité. Mevr. Odedra heeft meer dan 25 jaar 
ervaring in de energiesector en is momenteel Chief Commercial Officer bij Tellurian Inc. Voorgaand bekleedde 
mevrouw Odedra functies als Executive Vice President van de Angelicoussis Shipping Group Ltd (ASGL), waar 
ze leiding gaf aan de business units LNG en olievrachthandel, en Vice President Shipping & Commercial Opera-
tions voor Cheniere. Anita was 19 jaar actief binnen de BG Group, waar ze in alle aspecten van BG's activiteiten 
heeft gewerkt, waaronder ontginning, productie, handel, marketing, business development, commerciële acti-
viteiten en scheepvaart. Haar laatste functie bij BG was VP, Global Shipping. Ze begon haar carrière in 1993 bij 
ExxonMobil als Geoscience Analyst. Mevrouw Odedra was van 2013 tot 2016 lid van de Raad van Bestuur van 
de Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGGTO) en was van 2010 tot 2015 voorzitter 
van de Commercial Study Group van GIIGNL. Mevrouw Odedra behaalde haar doctoraat in Gesteentefysica 
aan de University College London en University of Tokyo en een Bachelor in Geologie aan het Imperial College, 
University of London.

Carl Trowell - Onafhankelijk Lid 

Carl Trowell is lid van de Raad van Toezicht sinds zijn benoeming door de AV van mei 2019, is tevens lid van het 
Remuneratiecomité en Voorzitter van het Corporate Governance en Benoemingscomité. Sinds juni 2020, is Carl 
Trowell de Chief Executive Officer van Acteon Group Ltd., een dienstenbedrijf voor marine en onderzeese projec-
ten voor de hernieuwbare, nearshore-bouw en olie- en gassector. Alvorens in dienst te treden bij Acteon, was de 
heer Trowell sinds 2014 Chief Executive Officer van Ensco PLC, een NYSE beursgenoteerd offshore boorbedrijf 
in Londen, waar hij ook lid was van de Raad van Bestuur en de functie van Executive Chairman bekleedde sinds 
april 2019 na de afronding van de fusie met Rowan PLC (nadien bekend als Valaris PLC), tot april 2020. Hiervoor 
had de heer Trowell een internationale executive carrière bij Schlumberger Ltd., waar hij de functies van Voorzit-
ter van de afdelingen Integrated Project Management (IPM), Production Management (SPM) en de WesternGeco 
seismische divisies van het olievelddienstenbedrijf bekleedde. Voorafgaand aan deze functies, bekleedde hij 
verschillende internationale managementfuncties bij Schlumberger, waaronder Global VP Strategic Marketing 
& Sales, Management Director NorthSea/Europe Region. De heer Trowell vatte zijn professionele carrière aan in 
1995 als petroleum ingenieur bij Royal Dutch Shell alvorens Schlumberger te vervoegen. De heer Trowell was 
reeds lid van verscheidene adviesraden voor de energie-industrie. Hij was formeel lid van de Raad van Bestuur 
van EV Private Equity, en zetelde als Niet-Uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Ophir Energy plc. De heer 
Trowell behaalde een doctoraat in Aardwetenschappen aan de University of Cambridge, een Master of Business 
Administration aan The Open University, UK, en een Bachelor in Geologie aan het Imperial College, University 
of London.
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Naam
Type 
mandaat

Bijgewoonde 
vergaderingen

Carl Steen Voorzitter, 
onafhankelijk
lid

10 van de 10

Anne-Hélène  
Monsellato

Onafhankelijk
lid

10 van de 10

Ludovic  
Saverys

Lid 3 van de 3  
(einde mandaat 

in mei 2021)

Grace Reksten 
Skaugen

Onafhankelijk
lid

10 van de 10

Anita Odedra Onafhankelijk
lid

9 van de 10

Carl Trowell Onafhankelijk
lid

10 van de 10

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. Alle le-
den zijn onafhankelijke leden volgens de Belgische Corporate 
Governance regels, evenals volgens de Rule 10A-3 uitgevaar-
digd door de U.S. Securities Exchange Act van 1934 en volgens 
de regels van de NYSE. De statuten voorzien dat leden van de 
Raad van Toezicht kunnen worden benoemd voor een periode 
die vier jaar per mandaat niet mag overschrijden. De leden van 
de Raad van Toezicht zijn herkiesbaar. De statuten voorzien 
geen leeftijdsgrens voor de leden van de Raad van Toezicht.

Functionering van de Raad van Toezicht

In 2021 kwamen de leden van de Raad van Toezicht tien keer 
formeel samen. Door de COVID-19 maatregelen en gerelateer-
de reisbeperkingen, vonden 9 van de 10 vergaderingen plaats 
via videoconferenties. Het aanwezigheidspercentage van de 
Bestuursleden wordt weergegeven in de tabel hiernaast. :

Naast de formele vergaderingen, staan de leden van de 
Raad van Toezicht van Euronav regelmatig met elkaar in 
contact via telefonische conferenties of via e-mail. Door de 
social distancing beperkingen, werd er in 2021 vaak gebruikt 
gemaakt van schriftelijke besluitvormingsprocessen, wanneer 
er dringende beslissingen genomen dienden te worden. 

Werking

Op 20 februari 2020 implementeerde de buitengewone aan-
deelhoudersvergadering het nieuwe WVV en werden nieuwe 
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statuten aangenomen, inclusief een tweeledig bestuursmo-
del. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn bepaald 
in Artikel 7:109 van het WVV en sectie III.1. van het Corporate 
Governance Charter. Alle besluiten van de Raad van Toezicht 
worden genomen in overeenstemming met artikel 19 van de 
statuten. Een exemplaar van de statuten en het nieuwe Corpo-
rate Governance Charter kan geraadpleegd worden op https://
www.euronav.com/nl/investeerders/deugdelijk-bestuur/.

De Raad van Toezicht is het hoogste bestuursorgaan van de 
Vennootschap. Het is verantwoordelijk voor het algeme-
ne beleid en de strategie van de Vennootschap en heeft de  
bevoegdheid alle handelingen te verrichten die hem exclusief 
zijn voorbehouden door het Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen. De Raad van Toezicht stelt alle verslagen en 
voorstellen op in overeenstemming met boeken 12 en 14 van 
het WVV. De Raad houdt toezicht op de Directieraad. 

De Raad van Toezicht streeft het succes van de Vennootschap 
na inzake aandeelhouderswaarde, daarbij rekening houdend 
met de maatschappelijke, sociale, economische en ecologi-
sche verantwoordelijkheid, genderdiversiteit en diversiteit 
in het algemeen. Daarbij handelen de leden van de Raad 
van Toezicht eerlijk en te goeder trouw met het oog op de  
belangen van de Vennootschap. 

Activiteitenverslag 2021

In 2021 behandelde de Raad van Toezicht diverse 
onderwerpen, waaronder, maar niet beperkt tot: 

• De impact van de COVID-19-pandemie op de 
activiteiten en de financiële resultaten van de 
Vennootschap;

• Strategische perspectieven voor de Vennootschap 
op middellange en lange termijn;

• Brandstofinkopen en inventarisstrategieën;

• Strategie en implementatie van kapitaalallocatie, 
inclusief het kwartaalrendement voor 
aandeelhouders door middel van dividenden en/of 
inkoop van eigen aandelen;

• ESG- en duurzaamheidsaangelegenheden, inclusief 
de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve 
brandstoffen, aandrijvingsmethoden, ESG-
gerelateerde ontwikkelingen op het gebied van 
regelgeving;

• Vlootbeheerstrategie en tenuitvoerlegging daarvan, 
inclusief aan- en verkoop van schepen;

• Overzien van de aankoop van drie VLCC- en drie 
Suezmax-schepen;

• (Her)financiering van zowel bestaande als nieuw 
aangekochte schepen;

• Garantie van de Nordic Bonds uitgegeven door 
Euronav Luxembourg S.A. en gedeeltelijke 
terugkoop van EULU01-obligatie;

• Aangelegenheden inzake Deugdelijk Bestuur;

• De bedrijfscultuur en haar waarden;

• Risicobeheer, inclusief het beleid en de processen 
inzake risicobeheer m.b.t. tegenpartijen; 

• Aangelegenheden op het gebied van gezondheid, 
veiligheid, kwaliteit en milieu (HSQE), met 
bijzondere aandacht voor de veiligheid en het 
welzijn van zeevarenden, ondanks de complexiteit 
van de rotatie van de bemanning als gevolg van de 
COVID-19-pandemie.

 
Procedure voor belangenconflicten 

De procedure voor belangenconflicten binnen de Raad van 
Toezicht is opgenomen in het WVV en het Corporate Governan-
ce Charter van de Vennootschap. In de loop van 2021 vereiste 
geen enkele beslissing van de Raad van Toezicht de toepas-
sing van de belangenconflictprocedure zoals uiteengezet in  
bepaling 7:115 van het WVV.
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Naam
Einde 

mandaat
Onafhankelijk 

lid

Anne-Hélène 
Monsellato1  
(Voorzitter)

2022 X

Carl Steen 2022 X

Anita Odedra 2023 X

Naam
Type 
mandaat

Bijgewoonde 
vergaderingen

Anne-Hélène  
Monsellato 
(Voorzitter)

Onafhankelijk 
lid

9 van de 9

Carl Steen Onafhankelijk 
lid

8 van de 9

Anita Odedra Onafhankelijk 
lid

9 van de 9

Comités van de Raad van Toezicht

Audit- en Risicocomité 

Samenstelling 

In overeenstemming met Artikel 7:119 van het Wetboek van 
Verenigingen en Vennootschappen en met Artikel 4.3 van de 
Belgische Corporate Governance Code van 2020, moet het 
Audit- en Risicocomité minstens drie leden tellen, van wie 
minstens één onafhankelijk lid. Het Audit- en Risicocomité van 
Euronav telt momenteel drie leden van de Raad van Toezicht, 
die allen onafhankelijk zijn.

Op 31 december 2021 was de samenstelling van het Audit- en 
Risicocomité als volgt:

1 Onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht en expert 
op het gebied van boekhouding en audit (zie biografie) in 
overeenstemming met artikel 3:6 paragraaf 1, °9 van het 
Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 

Bevoegdheden  

Het Audit- en Risicocomité behandelt een waaier van aspec-
ten in verband met financiële rapportering, controle en risi-
cobeheer 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 Au-
dit- en Risicocomité zijn verder beschreven in het Corporate 
Governance Charter. Het Audit- en Risicocomité herziet haar 
referentiekader regelmatig en formuleert desgevallend aan-
bevelingen voor de Raad van Toezicht 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 2021 

In 2021 kwamen de leden van het Audit- en Risicocomité ne-
gen maal samen. Door de COVID-19 maatregelen en gerela-
teerde reisbeperkingen, vergaderde het Comité 8 van de 9 ver-

gaderingen via videoconferentie of telefonische conferenties. 
De aanwezigheidsgraad zag er als volgt uit:

Tijdens deze vergaderingen waren de belangrijkste onderwer-
pen, die binnen het Audit- en Risicocomité werden bespro-
ken, onder meer de jaarrekeningen, de methodologie voor 
bijzondere waardeverminderingen, assumpties (inclusief de 
residu waarde gebruikt voor de schepen) en afschrijvingen, 
brandstofvoorraadwaardering, externe en interne auditversla-
gen, de kwaliteit van het externe auditproces, de aanpak en 
onafhankelijkheid van de externe audit en hernieuwing van 
de externe auditor, de interne auditfunctie, oude en nieuwe 
financieringen en de bijhorende covenanten, de LIBOR-tran-
sitie, de implementatie van ESEF, boekhoudkundige normen, 
zaken die betrekking hebben op sectie 302 en 404 van de U.S. 
Sarbanes-Oxley Act en de effectiviteit van de interne controle 
bij de financiële rapportering, beleid en procedures voor risi-
cobeheer m.b.t. tegenpartijen, het Belgische jaarverslag, het 
jaarverslag op Formulier 20-F, bepaalde bedrijfspolicies, sig-
nificante transacties of belangrijke geschillen, het bemannen 
van het financiële team, monitoring van de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming, cybersecurity, belastingaangele-
genheden, risicobeheer en -processen en het risicoregister en 
de klokkenluidersregeling .

3.2. Remuneratiecomité

Samenstelling

Op 31 december 2021 telt het Remuneratiecomité van Euronav 
drie leden van de Raad van Toezicht, die allen onafhankelijk 
zijn. In dit opzicht is Euronav in overeenstemming met Artikel 
7:120 van het WVV en Artikel 4.3 van de Belgische Corporate 
Governance Code 2020, op grond waarvan het Remuneratie-
comité moet bestaan uit minimum drie leden, waarvan de 
meerderheid onafhankelijke leden dienen te zijn. 

Op 31 december 2021 was de samenstelling van het Remune-
ratiecomité als volgt: 
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Naam
Einde 

mandaat
Onafhankelijk 

lid

Grace Reksten 
Skaugen  
(Voorzitter)

2022 X

Ludovic 
Saverys

2021 X

Carl Trowell 2021 X

Naam
Type 
mandaat

Bijgewoonde 
vergaderingen

Ludovic Saverys Lid 1 van de 4
(einde mandaat 

mei 2021)

Grace Reksten 
Skaugen  
(Voorzitter)

Onafhankelijk 
lid

4 van de 4

Carl E. Steen Onafhankelijk 
lid

2 van de 2

Carl Trowell Onafhankelijk 
lid

4 van de 4

Bevoegdheden 

Het Remuneratiecomité heeft verscheidene adviserende taken 
met betrekking tot het remuneratiebeleid van leden van de 
Raad van Toezicht, leden van de Directieraad en werknemers 
in het algemeen. Het Corporate Governance Charter bevat een 
gedetailleerde lijst van de bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van het Remuneratiecomité.

Het Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Raad van 
Toezicht in verband met de remuneratie van de leden van de 
Raad van Toezicht en de leden van de Directieraad, inclusief 
variabele verloning, incentives, bonussen, etc., overeenkom-
stig toepasselijke vergelijkingspunten binnen de sector.

Het Remuneratiecomité herziet haar intern reglement regel-
matig en formuleert desgevallend aanbevelingen voor de 
Raad van Toezicht indien veranderingen nuttig of vereist zijn 
om te verzekeren dat de samenstelling, de verantwoordelijk-
heden en de bevoegdheden van het Comité voldoen aan de 
geldende wetten en regels.

Activiteitenverslag 2021 

In 2021 kwamen de leden van het Remuneratiecomité vier 
keer samen. De aanwezigheidsgraad zag er als volgt uit:
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Naam
Einde 

mandaat
Onafhankelijk 

lid

Carl Trowell 
(Voorzitter)

2023 X

Carl Steen 2022 X

Grace Reksten 
Skaugen

2022 X

Naam
Type 
mandaat

Bijgewoonde 
vergaderingen

Carl Trowell 
(Voorzitter)

Onafhankelijk 
lid

4 van de 4

Carl Steen Onafhankelijk 
lid

4 van de 4

Grace Reksten 
Skaugen

Onafhankelijk 
lid

4 van de 4

De belangrijkste agendapunten die besproken werden 
binnen het Remuneratiecomité hadden betrekking op het 
remuneratierapport in het jaarverslag, de remuneratie 
van leden van de Raad van Toezicht en de Directieraad, de 
opmaak van een langetermijnincentiveplan, de KPI’s voor de 
leden van de Directieraad en de jaarlijkse bonus van de leden 
van de Directieraad en de werknemers.

3.3. Corporate Governance en 
Benoemingscomité

Samenstelling

Op 31 december 2021 telde het Corporate Governance en 
Benoemingscomité drie leden uit de Raad van Toezicht, die 
allen onafhankelijk zijn. In dit opzicht is Euronav in overeen-
stemming met Artikel 4.19 van de Belgische Corporate Gover-
nance Code van 2020, op grond waarvan de meerderheid van 
een Benoemingscomité dient te bestaan uit onafhankelijke 
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 2021 was de samenstelling van het Corporate 
Governance en Benoemingscomité als volgt:

De belangrijkste agendapunten die besproken werden in 
het Corporate Governance en Benoemingscomité hadden 
betrekking op de samenstelling van de Raad van Toezicht 
en haar Comités, inclusief overwegingen met betrekking 
tot genderdiversiteit alsook Belgische en Amerikaanse 
standaarden van deugdelijk bestuur, de evaluatie van de 
Raad van Toezicht en haar Comités, opvolgingsplanning, de   
opleiding van de Raad van Toezicht en  
leiderschapsontwikkeling, alsook de governance structuur. 

Bevoegdheden 

De taak van het Corporate Governance en Benoemingscomité 
is om de Raad van Toezicht bij te staan en te adviseren in alle 

zaken met betrekking tot de samenstelling van de Raad van 
Toezicht en zijn Comités, de samenstelling van de Directieraad 
van de Vennootschap, de methoden en de criteria voor de be-
noeming en aanwerving van leden van de Raad van Toezicht 
en de Directieraad, de evaluatie van de prestaties van de Raad 
van Toezicht, van zijn Comités en van de Directieraad, evenals 
in alle andere aangelegenheden met betrekking tot deugdelijk 
bestuur. Het Corporate Governance Charter bevat een gede-
tailleerde lijst van de bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den van het Corporate Governance en Benoemingscomité.

Activiteitenverslag 2021

In 2020 kwamen de leden van het Corporate Governance en 
Benoemingscomité zes keer samen. Door de COVID-19 maat-
regelen en gerelateerde reisbeperkingen, hield het Comité 5 
van de 6 vergaderingen via videoconferentie. De aanwezig-
heidsgraad zag er als volgt uit:
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Naam
Einde 

mandaat
Onafhankelijk 

lid

Anita Odedra 2023 X

Grace Reksten Skaugen 2022 X

Hugo De Stoop
(Chairman)

n/a n/a

Egied Verbeeck n/a n/a

Brian Gallagher n/a n/a

Stamatis Bourboulis n/a n/a

Naam
Type 
mandaat

Bijgewoonde 
vergaderingen

Ludovic 
Saverys

Lid Raad van 
Toezicht 1 van de 4  

(einde man-
daat mei 2021)

Anita Odedra1 Lid Raad van 
Toezicht

2 van de 2

Grace Reksten 
Skaugen

Lid Raad van 
Toezicht

4 van de 4

Hugo De Stoop2 
(Voorzitter)

Lid Directieraad 4 van de 4

Egied Verbeeck Lid Directieraad 4 van de 4

Brian Gallagher Lid Directieraad 4 van de 4

Stamatis  
Bourboulis

Lid Directieraad 4 van de 4

Duurzaamheidscomité

Samenstelling

Op 31 december 2021 bestond het Duurzaamheidscomité 
uit 6 leden, waaronder twee leden van de Raad van Toezicht, 
beide onafhankelijke leden, en vier leden van de Directieraad, 
inclusief de CEO als voorzitter van het Comité. De samen-
stelling van het Comité werd verder bepaald op basis van de  
deskundigheid gezien hun lidmaatschap van andere comités.

Op 31 december 2021 zag de samenstelling van het  
Duurzaamheidscomité er als volgt uit:

Bevoegdheden  

Het Duurzaamheidscomité is een adviesorgaan van de Raad 
van Toezicht. De voornaamste rol van het Comité bestaat erin 
om de Raad van Toezicht te assisteren en te adviseren bij zo-
wel het opvolgen van de prestaties van de Vennootschap als 
het bepalen van de voornaamste risico’s en kansen op het 
gebied van milieu- en klimaatgerelateerde en sociale thema’s. 
In dit opzicht houdt het Comité toezicht op het beleid en de 
prestaties met betrekking tot duurzaamheidaangelegenheden 
en de rapportage hierover. Het Comité informeert en adviseert 
de Raad van Toezicht, wanneer zij dit passend acht, op een ge-
bied binnen haar bevoegdheid waar actie of verbetering nodig 
is. Bijkomend controleert het Duurzaamheidscomité de doel-
treffendheid van de organisatie om de vooropgestelde doelen 
en targets met betrekking tot duurzaamheid te bereiken. 

Activiteitenrapport 2021

In 2021 kwamen de leden van het Duurzaamheidscomité vier 
keer samen. Door de COVID-19 maatregelen en bijhorende 
reisbeperkingen, heeft het Comité een fysieke vergadering 
en drie vergaderingen via videoconferentie gehouden. De  
aanwezigheidsgraad zag er als volgt uit:

Tijdens deze vergaderingen maakte het Comité de balans 
op van de bestaande initiatieven inzake leefmilieu, sociale 
en klimaatgerelateerde aangelegenheden binnen Euronav, 
besprak het het duurzaamheidshoofdstuk in het jaarverslag van 
2020 en de focus voor 2021 de duurzaamheidsontwikkelingen 
op het niveau van de IMO en de Europese Unie, hield het 
toezicht op de CDP-score die Euronav in 2021 heeft behaald en 
besprak het de duurzaamheids- en klimaatveranderingsrisico’s, 
alsook de technische ontwikkelingen met betrekking 
tot de decarbonisatie en alternatieve brandstoffen en 
aandrijvingsmethoden.

Jaarverslag 2021
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Naam Titel

Hugo De Stoop1 Chief Executive Officer

Lieve Logghe2 Chief Financial Officer

Alex Staring3 Chief Operating Officer

Egied Verbeeck4 General Counsel

Stamatis Bourboulis General Manager Euronav Ship 
Management (Hellas) Ltd.

Brian Gallagher Head of Investor Relations 
Research & Communications

Evaluatie van de Raad van 
Toezicht en haar comités

De belangrijkste principes van het evaluatieproces van de 
Raad van Toezicht, zijn comités en de individuele leden staan 
beschreven in het Corporate Governance Charter van Euronav. 

In 2021 is een externe evaluatie van de de Raad van Toezicht 
uitgevoerd door BoardPractice, een onafhankelijk bureau ge-
specialiseerd in deugdelijk bestuur, door middel van een onli-
ne vragenlijst. De leden werd gevraagd om na te denken over 
de prestaties van de individuele bestuurders van de Raad van 
Toezicht, de vervulling van de belangrijkste verantwoordelijk-
heden van de Raad van Toezicht, de kwaliteit van de relatie 
tussen de Raad van Toezicht en de Directieraad, de effectiviteit 
van de processen van de Raad van Toezicht alsook de verga-
deringen en de structuur van de Raad van Toezicht. Het resul-
taat werd besproken door het bestuur en was over het geheel  
genomen bevredigend.

Directieraad

Samenstelling 

Gedurende 2021 en overeenkomstig Artikel 7:104 WVV is het 
dagelijks bestuur van de Vennootschap toevertrouwd aan een 
Directieraad, voorgezeten door de Chief Executive Officer. De 
Raad van Toezicht benoemt de leden van de Directieraad op 
voorstel van het Corporate Governance en Benoemingscomi-
té, en in overleg met de Chief Executive Officer, rekening hou-
dend met de behoefte aan een evenwichtige Directieraad.

Op 31 december 2021 was de Directieraad samengesteld als 
volgt:

Bevoegdheden 
De Directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrich-
ten die nodig of vereist zijn om de doelstellingen van de  
Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die-
gene die bij wet zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht 
of aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering. Dienover-
eenkomstig is de Directieraad uitsluitend bevoegd voor de 
operationele werking van de Vennootschap en beschikt zij 
over alle resterende bevoegdheden. De bevoegdheden van 
de Directieraad zijn omschreven in Artikel 7:110 van het WVV. 

Procedure voor belangenconflicten

De procedure van belangenconflicten binnen de Directie-
raad is uiteengezet in Artikel 7:117 §1 van het WVV en in het  
Corporate Governance Charter van de Vennootschap. In de 
loop van 2021 vereiste geen enkel besluit dat werd genomen 
door de Directieraad de toepassing van de procedure voor be-
langenconflicten.

Remuneratieverslag

Het remuneratieverslag beschrijft de remuneratie van de le-
den van de Directieraad van Euronav en hoe de remuneratie-
niveaus voor de bestuurders worden bepaald. Het Remunera-
tiecomité (hierna beschreven als “RemCo”) houdt toezicht op 
het beleid en de plannen inzake de remuneratie van de Direc-
tieraad.

Euronav’s remuneratiebeleid 

Objectieven

Het doel van het remuneratiebeleid van Euronav (hierna be-
schreven als ‘het Beleid’), is het definiëren, implementeren en 
opvolgen van een algemene bezoldigingsfilosofie en -kader 
van de Groep, in overeenstemming met de vereisten van de 
groep en de lokale regelgeving. Meer bepaald is het beleid be-
doeld om: 

• Eerlijk en competitief te verlonen, zodat de organisatie in 
staat is om hooggeschoold talent aan te trekken, te moti-
veren en te behouden in een internationale markt, door 
hen een evenwichtig en competitief verloningspakket aan 
te bieden;

• Verantwoordelijkheid te bevorderen door veeleisende 
prestatiedoeleinden en duurzame groei op lange ter-
mijn voorop te stellen, overeenkomstig met de waarden,  
identiteit en cultuur van Euronav;

1. Als vaste vertegenwoordiger van Hecho BV. 
2. Als vaste vertegenwoordiger van TINCC BV. 
3. Als vaste vertegenwoordiger van AST Projects BV. 
4. Als vaste vertegenwoordiger van Echinus BV. 
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• De beloning te differentiëren naargelang de prestatie en 
de (over)realisatie van de prestaties te honoreren ten op-
zichte van vooraf overeengekomen, objectieve doelstellin-
gen op bedrijfs-, operationeel en individueel niveau;

• De waardecreatie op lange termijn na te streven en af te 
stemmen op de strategie, het doel en de kernwaarden van 
Euronav, rekening houdend met de belangen van alle sta-
keholders;

• Beloningspraktijken op elkaar af te stemmen en hierbij de 
lokale marktpraktijken en regelgeving te respecteren; 

• De principes van deugdelijk bestuur en van verantwoorde-
lijk ondernemerschap na te leven en te voldoen aan alle 
wettelijke vereisten; 

• De principes van een evenwichtige beloningspraktijk te 
observeren die bijdragen tot een gezond risicobeheer en 
te vermijden dat risico’s worden genomen die de risicoto-
lerantie van Euronav overschrijden. 

Wettelijk kader

Dit beleid is overeenkomstig met de vereisten voor beursgeno-
teerde bedrijven zoals: 

• Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 
2007/36/EG wat betreft het aanmoedigen van 
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders (de 
zogenaamde Shareholder's Rights Directive II, of Say on 
pay-richtlijn (‘SRD II’));

• Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
(de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek 
Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’));

• Belgische Corporate Governance Code van 2020 (in de zin 
van Artikel 3:6 (2) van het WVV bij Koninklijk Besluit van 12 
mei 2019). 

6.1.3. Toepassingsgebied

Dit Beleid is opgesteld, geïmplementeerd, en gehandhaafd 
in overeenstemming met Euronav’s strategie inzake bedrijfs- 
en risicobeheer, de bedrijfsdoelstellingen, en de belangen en 
prestaties van Euronav op lange termijn. Het heeft tot doel om 
verantwoord ondernemerschap en een eerlijke behandeling 
aan te moedigen, en om belangenconflicten in de relaties met 
interne en externe belanghebbenden te vermijden. 

Dit Beleid omvat een algemeen kader dat van toepassing is 
op alle personeelsleden van Euronav NV (hierna Euronav) en 
haar dochterondernemingen. Het bevat specifieke bepalingen 
voor de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de 
Directieraad.

Beheer

Algemeen

De algemene beginselen die uiteengezet zijn in dit Beleid, zijn 
opgesteld door de Raad van Toezicht, die de eindverantwoor-
delijkheid voor dit Beleid op zich neemt en toeziet op de juiste 
toepassing ervan. 

De Raad van Toezicht legt dit Beleid voor aan de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering zodat de aandeelhouders hier-
over kunnen stemmen en hun goedkeuring kunnen geven. 
Euronav zal de nodige stappen ondernemen om de eventuele 
bezorgdheden van de aandeelhouders aan te kaarten in ge-
val van niet-goedkeuring, en mogelijke aanpassingen aan het  
Beleid overwegen. 

Het remuneratiebeleid zal bij elke materiële verandering, en 
in elk geval om de vier jaar, onderworpen worden aan een  
stemming op de Algemene Aandeelhoudersvergadering. 

Het Beleid wordt jaarlijks onderzocht om te verzekeren dat de 
interne controlesystemen en mechanismen en andere rege-
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lingen doeltreffend zijn en dat de beginselen ervan gepast en 
consistent zijn met de objectieven gedefinieerd in Artikel 1 van 
dit Beleid. 

Deze beoordeling gebeurt onder toezicht van de Raad van 
Toezicht, op aanbeveling van het Remuneratiecomité en  
Human Resources. 

Op advies van het Remuneratiecomité kan de Raad van  
Toezicht onder uitzonderlijke omstandigheden (met name 
omstandigheden waarin het noodzakelijk is om af te wijken 
van het beloningsbeleid ter bescherming van de langetermijn-
belangen en de duurzaamheid van de onderneming als geheel 
of om de levensvatbaarheid ervan te garanderen) afwijken van 
onderdelen van dit Beleid, met dien verstande dat een derge-
lijke afwijking tijdelijk zal zijn en slechts zal duren totdat een 
nieuw beloningsbeleid is vastgesteld. Elke afwijking van dit 
Beleid wordt gerapporteerd in het remuneratieverslag.

Instanties en functies met betrekking tot de 
beloning

De volgende organen en functies zijn betrokken bij de defini-
ering, implementatie en controle:

(a) Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bepaalt de algemene beginselen van 
het remuneratiebeleid en de specifieke beginselen, op aanbe-
veling van het Remuneratiecomité en Human Resources. De 
Raad van Toezicht beslist over de remuneratie van de leden 
van de Directieraad, gebaseerd op input en aanbevelingen die 
aangeleverd worden door het Remuneratiecomité.

(b) Het Remuneratiecomité (RemCo)
Het RemCo adviseert de Raad van Toezicht over de ontwikke-
ling, de implementatie en de permanente evaluatie van het 
remuneratiebeleid, zodat deze in overeenstemming is met de 
doelstellingen gedefinieerd in artikel 1 van dit beleid.

Het RemCo adviseert in alle zaken die gerelateerd zijn aan de 
remuneratie van de leden van de Raad van Toezicht, de Direc-
tieraad en bepaalde andere personeelsleden, en ziet erop toe 
dat aan alle wettelijke en regelgevende openbaarmakingsver-
eisten wordt voldaan. Het RemCo maakt aanbevelingen aan 
de Raad van Toezicht over de implementatie van de remune-
ratiebeginselen voor de Groep, om de samenhang binnen de 
Groep te waarborgen. 

Het RemCo doet aanbevelingen aan de Raad van Toezicht 
over de jaarlijkse doelstellingen en de daaropvolgende eva-
luatie van de prestaties van de CEO en de andere leden van 
de Directieraad (gebaseerd op een door de CEO voorgelegde 
evaluatie van de prestaties van elk lid). 

(c) De Directieraad
De Directieraad ziet toe op de implementatie van dit Beleid, 
en wordt hierin bijgestaan door het Remuneratiecomité en 
Human Resources. 

(d) Human Resources
De Chief People Officer 
• Ziet toe op de implementatie en herziening van dit Beleid 

en neemt maatregelen waar nodig;

• Houdt toezicht op de marktpraktijken en -regulering en 
stelt de nodige veranderingen aan dit Beleid voor aan het 
RemCo ter goedkeuring door de Raad van Toezicht;

• Overlegt met de lokale HR-manager om de implementa-
tie van dit Beleid op het niveau van de lokale entiteiten te 
waarborgen en te vergemakkelijken.

De lokale HR-manager
• Ziet toe op de uitvoering en de implementatie van dit Beleid;

• Stelt een conform lokaal remuneratiebeleid op;

• Overlegt eerst met de Chief People Officer over elke fun-
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damentele wijziging in het lokale remuneratiebeleid als 
gevolg van de lokale regelgeving.

Algemene beginselen van het remuneratiebeleid 
van Euronav

Algemene beginselen
Dit Beleid zal eerlijk worden toegepast, en ervoor zorgen dat alle 
medewerkers gelijke kansen krijgen, ongeacht leeftijd, geslacht, 
ras, geloof, eventuele beperkingen of enig ander verschil. 

Euronav heeft een systeem voor prestatiebeheer dat voorziet 
in: 

• Vastleggen van jaarlijkse zakelijke doelstellingen;

• Bepalen van jaarlijkse individuele doelstellingen, overeen-
gekomen tussen het individu en zijn/haar leidinggevende;

• Jaarlijkse evaluatie van de functievervulling,  
doelstellingen en waarden. 

Ontslagvergoedingen zijn gebaseerd op contractuele bepalin-
gen en zijn geen beloning voor falen.

Elke inhoudelijke structurele wijziging van de remuneratie-
structuur zal worden onderworpen aan een formele beoorde-
ling door de Chief People Officer, alvorens te worden voorge-
legd aan de Directieraad, het RemCo of de Raad van Toezicht. 

Euronav’s remuneratiestructuur
De remuneratie omvat een passende vaste component (basis-
loon+voordelen) en een kortetermijnincentive (‘KTI’). 

Het vaste deel van de remuneratie moet een voldoende hoog 
deel van de totale remuneratie vertegenwoordigen om te ver-
mijden dat de werknemer te afhankelijk wordt van de variabe-
le componenten, en om de onderneming in staat te stellen een 
volledig flexibel KTI-beleid te voeren, inclusief de mogelijkheid 
om geen variabele component uit te betalen. 

a. Vaste remuneratie
De vaste remuneratie bestaat uit een basisvergoeding en ex-
tralegale voordelen, en wordt op individuele basis vastgesteld, 
met inachtname van het marktsalaris van de positie, de rele-
vante professionele ervaring en organisatorische verantwoor-
delijkheid, zoals uiteengezet in de jobomschrijving. 

De bepaling en evolutie van de basisvergoeding is gebaseerd 
op een objectieve categorisering van de functie volgens een 
gevalideerd raamwerk van een externe dienstverlener, gede-
finieerd op landelijk niveau, in overeenstemming met lokale 
marktpraktijken. 

Het beoogde salaris wordt gepositioneerd op de mediaan van 
de gekozen en vooraf gedefinieerde benchmarking van de 

markt. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden voor 
specifieke functies of in specifieke marktomstandigheden (vb: 
tekort aan profielen, behoud van belangrijke medewerkers). 

De extralegale voordelen omvatten ziekteverzekeringsplan-
nen, overlijdens- en invaliditeitsdekking en andere voordelen. 
Deze voordelen worden ontwikkeld in overeenstemming met 
de plaatselijke regelgeving en marktpraktijk. 

b. Variabele remuneratie
De variabele remuneratie bestaat uit een eenjarige variabele be-
loning, of in andere woorden een korte termijn incentive (‘KTI’). 

De KTI is gebaseerd op het behalen van relevante, vooraf gede-
finieerde en duidelijk geformuleerde SMART Key Performance 
Indicators (‘KPI’s’) die zijn vastgelegd op verschillende niveaus, 
rekening houdend met de volgende beginselen: 

• Keuze van de KPI’s en de bepaling van de doelstellingen 
moet overeenkomen met de algemene bedrijfsstrategie, 
waarden en langetermijnbelangen van Euronav;

• Het variabele inkomen wordt berekend op basis van de 
individuele prestatie vergeleken met de vooropgestelde 
doelstellingen en de bedrijfsprestaties; 

• Evaluatie van de prestatie van de individuele- en bedrijfs-
doelstellingen moet duidelijk, transparant en eerlijk verlo-
pen en bijdragen aan de algehele realisatie van de strategi-
sche en duurzaamheidsambities van het bedrijf. 

Het toekennen van een KTI, zelfs gedurende een bepaalde 
periode of meerdere perioden, opeenvolgend of niet, creëert 
geen verworven rechten op een gelijkwaardig bedrag als KTI 
voor de toekomst. 

De variabele remuneratie is gebaseerd op de daadwerkelijke 
gepresteerde uren van de begunstigde. Indien de medewer-
ker tijdens het betreffende jaar afwezig is geweest of deeltijds 
heeft gewerkt, wordt de variabele remuneratie hiernaar aan-
gepast (pro rata). 

De variabele remuneratie kan gedeeltelijk worden uitgesteld.

Als algemeen beginsel, zal de variabele remuneratie enkel ver-
schuldigd en betaald zijn als de begunstigde op de betaaldag 
nog steeds actief in dienst is van de Vennootschap en geen 
ontslag heeft genomen of ontslagen is. In het geval van beëin-
diging voor het einde van het prestatiejaar, vervalt de variabele 
remuneratie. 

De remuneratie van de leden van de Raad van 
Toezicht en de Directieraad
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Vaste vergoeding Aanwezigheidsvergoeding
Voorzitter Lid Voorzitter Lid CAP

Raad van Toezicht 160.000 € 60.000 € 10.000 € 10.000 €
maximum van 
40.000 €  per jaar

Audit and Risk Comité 40.000 € 20.000 € 5.000 € 5.000 €
maximum van 
20.000 € per jaar

Renumeratiecomité 7.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €
maximum van 
20.000 € per jaar

Corporate Governance and 
Benoemingscomité 7.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

maximum van 
20.000 € per jaar

Duurzaamheidscomité 7.500 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €
maximum van 
20.000 € per jaar

Leden van de Raad van Toezicht

De hoogte en de structuur van de remuneratie van de leden 
van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene aandeelhouders-
vergadering, op basis van de aanbevelingen van de RemCo en 
rekening houdend met de algemene en specifieke verantwoor-
delijkheden van de leden en de algemene marktvoorwaarden.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoe-
ding en een aanwezigheidsvergoeding per bijgewoonde ver-
gadering. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
vaste vergoedingen en aanwezigheidsvergoedingen die van 
toepassing zijn op grond van het besluit van de Algemene Aan-
deelhoudersvergadering van mei 2021: Leden van de Raad van 
Toezicht ontvangen geen prestatiegerelateerde remuneratie, 
zoals bonussen of remuneratiegerelateerde aandelen of aan-
delenopties, noch extralegale voordelen of pensioenplannen. 

Leden van de Directieraad

De remuneratie van de Directieraad is onderworpen aan de 
beginselen die in dit beleid zijn vastgelegd, volgens hetzelfde 
raamwerk als de bredere werknemerspopulatie met specifieke 
bepalingen voor de volgende onderdelen: 

Vaste remuneratie
• Leden van de Directieraad die onder een consultan-

cy-overeenkomst werken nemen niet deel aan Euronav’s 
collectieve pensioenregeling, noch hebben zij recht op 
de gebruikelijke extralegale voordelen, aangezien hier re-
kening mee is gehouden en deze geïntegreerd zijn in de 
remuneratie;

• De grootte van de totale remuneratie wordt elke drie jaar 
herzien, gebaseerd op een objectieve vooraf gedefinieerde 
marktbenchmark, uitgevoerd door een externe dienstver-
lener. Na verwijzing naar de gedetailleerde benchmarkge-

gevens, wordt de toegekende remuneratie vervolgens ge-
baseerd op de ervaring van de functiebekleders, vereiste 
competenties en verantwoordelijkheden van de functie;

• De leden van de Directieraad ontvangen geen vaste jaar-
lijkse remuneratie of aanwezigheidsvergoedingen van wel-
ke aard ook voor het bijwonen van de vergaderingen van 
de Raad van Toezicht of diens Comités.

Variabele remuneratie
Variabele remuneratie bestaat uit een kortetermijnincentive-
plan (‘KTIP’) en een langetermijnincentive plan (‘LTIP’). 

Variabele remuneratie is in principe enkel verschuldigd en uit-
betaald indien het lid van de Directieraad nog actief in dienst 
is bij de Vennootschap op de dag van uitbetaling en geen ont-
slag heeft genomen. 

Voor wat betreft de variabele remuneratie van alle leden van 
de Directieraad heeft de Vennootschap het recht om de vari-
abele remuneratie terug te vorderen ingeval van foutieve ge-
consolideerde jaarrekeningen of fraude, zoals voorzien is on-
der de bepalingen van het burgerlijke en vennootschapsrecht.

Het kortetermijnincentiveplan (‘KTIP’)
Het doel van dit plan is om prioriteit te geven aan gedefini-
eerde operationele doelstellingen op korte termijn die leiden 
tot waardecreatie op lange termijn. De kortetermijnincentive 
bestaat uit een (potentiële) bonusuitkering in contanten en 
wordt bepaald door de feitelijke prestatie in relatie tot de voor-
af gestelde doelen.

De financiële criteria voor het KTIP omvatten financiële doel-
stellingen voor: 

• Bedrijfswinsten, wat 40% van de KTIP omvat; 
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• Opex en Overhead prestaties, wat overeenstemt met 30% 
van de KTIP.

De prestaties tussen vooraf bepaalde drempels worden geme-
ten en toegekend op basis van een lineaire schaal. 

De niet-financiële criteria waarop ieder lid van de Directieraad 
wordt beoordeeld zijn: 

• Het behalen van de 6 vooropgestelde HSQE KPI’s, ter waar-
de van 15% van het KTIP; 

• Het behalen van individuele doelstellingen, overeenkom-
stig 15% van het KTIP. 

Het meetsysteem is afhankelijk van de KPI en is ofwel binair, 
ofwel op basis van de afwijking van het doel. 

Als de 4 doelstellingen worden behaald, kan dit leiden tot een 
bonusvergoeding die varieert tussen 30% en 100% van het ba-
sisloon. 

Aan het einde van het jaar moeten alle leden van de Directie-
raad een zelfevaluatie voorleggen van hun prestaties. Deze 
zelfevaluatie wordt beoordeeld door en besproken met de 
CEO. De resultaten van deze zelfevaluatie worden, als onder-
deel van de bonusafweging, voorgelegd aan de RemCo voor 
aanbevelingen aan de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht behoudt discretie tegenover de opge-
stelde criteria om de STIP-toekenning naar boven of naar be-
neden bij te stellen, indien de berekende STIP onvoldoende 
de resultaten van de Vennootschap of de individuele prestatie 
weerspiegelt. De discretionaire opslag die wordt uitgeoefend 
is gemaximeerd op nooit meer dan 100% van de bruto jaar-
inkomsten van het lid van de Directieraad. Bijgevolg kan de 
totale toegekende STIP nooit meer bedragen dan 200% van de 
bruto jaarinkomsten van het lid van de Directieraad

Het langetermijnincentiveplan (LTIP)
De LTIP is ontworpen om de prestaties op lange termijn te sti-
muleren door de operationele doelstellingen van de Vennoot-
schap op lange termijn te realiseren, retentie te ondersteunen, 
de afstemming met de belangen van de aandeelhouders en de 
focus op duurzaamheid en de waardecreatie op lange termijn 
verder te versterken, in overeenstemming met de algemene 
strategie van Euronav. 

Onder het LTIP komen de leden van de Directieraad in aan-
merking voor de jaarlijkse toekenning van prestatiegebonden 
aandelen die worden toegekend bij het behalen van bepaal-
de prestatiedrempels, zoals hieronder beschreven. De meting 
gebeurt over een periode van drie jaar, de verwerving vindt 
plaats aan het einde van de driejarige cyclus. 

De Raad van Toezicht bevestigt jaarlijks de implementatie van 
een nieuw LTIP.

De maximale waarde bij toekenning is vastgesteld op 100% 
van het vaste basissalaris van de CEO en varieert van 75 tot 
30% van het absolute basissalaris voor de overige leden van 
de Directieraad. 

De verwerving is onderworpen aan:

• 75% ten opzichte van een relatieve Total Shareholder 
Return (TSR) prestatiemeting in vergelijking met een refe-
rentiegroep over een periode van drie jaar. Elke jaarlijkse 
meting is 1/3 van 75% van de toekenning waard;

• 25% tot een absolute TSR van de aandelen van de Ven-
nootschap, elk jaar gemeten voor 1/3 van 25% van de  
toekenning. 

De verworven aandelen zullen definitief door de begun-
stigde worden verworven vanaf de derde verjaardag.  
De volgende bedrijven werden geselecteerd om de referentie-
groep te vormen:

• Frontline US (NYSE: FRO);

• Teekay Tankers (NYSE: TNK);

• DHT (NYSE: DHT);

• International Seaways (NYSE: INSW); 

• Nordic American Tankers (NYSE: NAT).

Het gecombineerde gebruik van absolute en relatieve TSR 
zorgt voor een solide bijdrage aan de langetermijnbelangen 
en duurzaamheid van de Vennootschap. De absolute TSR als 
criterium versterkt het belang van inkomsten, die naar ver-
wachting een directe relatie zal hebben met de aandelenkoers 
van de Vennootschap. De relatieve TSR als criterium stimuleert 
het behalen van een totaal aandeelhoudersrendement in een 
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Uitvoerend bestuurder Opzegtermijn Wijziging van controle

CEO 12 maanden 18 maanden

CFO 12 maanden 12 maanden

COO 12 maanden 18 maanden

General Counsel 12 maanden 18 maanden

Head of Investor Relations, Research and Communications 6 maanden 12 maanden

(Alle bedragen in euro)

Naam Vaste 
vergoeding

Aanwezigheids- 
vergoeding Board

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

Duurzaamheids- 
comité

Aanwezigheids- 
vergoeding 

Duurzaamheids- 
comité

Totaal

Carl Steen 160.000 40.000 20.000 20.000 2.500 10.000 5.000 20.000 0 277.500

Anne-Hélène Monsellato 60.000 40.000 40.000 20.000 0 0 0 160.000

Ludovic Saverys 25.000 10.000 0 2.083 5.000 0 2.083 5.000 49.167

Grace Reksten Skaugen 60.000 40.000 0 7.500 20.000 5.000 20.000 5.000 20.000 177.500

Anita Odedra 60.000 40.000 20.000 15.000 0 0 5.000 20.000 160.000

Carl Trowell 60.000 40.000 0 5.000 20.000 7.500 20.000 0 152.500

TOTAL 425.000 210.000 80.000 55.000 17.083 55.000 17.500 60.000 12.083 45.000 976.667

cyclische industrie die superieur is aan de sectorgenoten van 
de Vennootschap. 

Vereisten inzake deelname en het bezit van aandelen
Leden van de Directieraad dienen aandelen in de vennoot-
schap aan te houden. Voor de CEO dient het minimum aantal 
aan te houden aandelen een waarde te vertegenwoordigen 
gelijk aan 2 jaar vaste remuneratie, voor de CFO gelijk aan 1 
jaar. Voor andere leden geldt een waarde van 6 maanden van 
het jaarlijkse basissalaris. Het vereiste aandeelhouderschap 
kan opgebouwd worden in vijf jaar tijd. De waardering van de 
vereiste zal jaarlijks op 31 december plaatsvinden. 

Contractuele bepalingen
De leden van de Directieraad hebben consultancy-overeen-
komsten gesloten met Euronav, en de voorwaarden hiervan 
zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Corporate 
Governance Code 2020. Een uitzondering geldt voor de Gene-
ral Manager ESMH, die onder een werknemerscontract is blij-
ven werken, rekening houdend met zijn pensionering in 2022. 

Duur en opzegtermijn
De consultancy-overeenkomsten zijn van een onbepaalde 
duur en kunnen beëindigd worden door beide partijen met 
een opzegtermijn van: 

Regelingen inzake wijzigingen van controle zijn gebaseerd 
op een ‘dubbel trigger’-systeem. Dit betekent dat zowel 
een specifieke controlewijziging als een beëindiging van 
de tewerkstelling van het lid van de Directieraad moet 
plaatsvinden voordat een op controlewijziging gebaseerde 
ontslagvergoeding kan plaatsvinden. 

Compenserende beloningen
Het RemCo heeft de flexibiliteit om compenserende belonin-
gen toe te kennen aan nieuwe leden van de Directieraad, als 
compensatie voor voordelen die het lid van de Directieraad 
misloopt door zijn of haar indiensttreding bij Euronav. Voor 
deze vergoedingen zal rekening gehouden worden met de 
waarde van de verbeurde beloningen op het moment van ont-
slag en zullen een gelijkaardige vorm hebben als de belonin-
gen die zijn mislopen.  
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(Alle bedragen in euro)

Naam Vaste 
vergoeding

Aanwezigheids- 
vergoeding Board

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

Duurzaamheids- 
comité

Aanwezigheids- 
vergoeding 

Duurzaamheids- 
comité

Totaal

Carl Steen 160.000 40.000 20.000 20.000 2.500 10.000 5.000 20.000 0 277.500

Anne-Hélène Monsellato 60.000 40.000 40.000 20.000 0 0 0 160.000

Ludovic Saverys 25.000 10.000 0 2.083 5.000 0 2.083 5.000 49.167

Grace Reksten Skaugen 60.000 40.000 0 7.500 20.000 5.000 20.000 5.000 20.000 177.500

Anita Odedra 60.000 40.000 20.000 15.000 0 0 5.000 20.000 160.000

Carl Trowell 60.000 40.000 0 5.000 20.000 7.500 20.000 0 152.500

TOTAL 425.000 210.000 80.000 55.000 17.083 55.000 17.500 60.000 12.083 45.000 976.667

Remuneratierapport

Introductie

De remuneratie van de leden van de Directieraad is onderwor-
pen aan de beginselen die zijn vastgelegd in het remuneratie-
beleid (zie hierboven). 

De remuneratie van de leden van de Directieraad bestaat uit 
een vaste en variabele (kortetermijnincentiveplan) vergoeding 
alsook een langetermijnincentiveplan. 

Totale remuneratie

De remuneratie van de leden van de Raad van Toezicht in 2021 
is weergegeven in de tabel. 
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De Raad van Toezicht heeft, op aanbeveling van het Corporate 
Governance en Benoemingscomité, besloten om in dit stadi-
um bepaling 7.6 van de Belgische Corporate Governance Code 
2020 niet toe te passen met betrekking tot remuneratie in de 
vorm van aandelen voor leden van de Raad van Toezicht, re-
kening houdend met verschillende factoren, waaronder het 

cyclische karakter van de activiteiten van het bedrijf en de 
aandelenprijs die niet goed overeenstemmen met de vereiste 
retentieperiode, het risico op discussies over mogelijke belan-
genconflicten die een negatieve invloed hebben op de snelle 
besluitvorming, logische samenhang met de ontwikkeling van 
Euronav naar een sterke, onafhankelijke samenstelling van de 

Naam Positie Vaste Vergoeding Eenjarige Variabele 
Vergoeding (1)

Buitengewone baten 
en lasten

Pensioen Totale vergoeding Verhouding vaste 
vergoeding

Verhouding variabele 
vergoeding

Basis- 
vergoeding

Vergoeding als 
bestuurder

Extralegale 
voordelen

De Stoop Hugo, als vaste vertegen-
woordiger van HECHO Management

CEO 314.496 € 292.000 € 17.142 € 334.875 € 958.513 € 65,06% 34,94% 

Staring Alex, als vaste vertegen-
woordiger van AST Projects

COO 255.732 € 295.000 € 0 € 172.951 € 723.683 € 76,10% 23,90%

Verbeeck Egied, als vaste 
vertegenwoordiger van Echinus BV

General 
Counsel 219.960 € 180.000 € 17.142 € 174.135 € 591.237 € 70,55% 29,45%

Logghe Lieve, als vaste 
vertegenwoordiger van TINCC BV

CFO 372.500 € 90.000 € 0 € 202.134 € 664.634 € 69,59% 30,41%

Gallagher Brian, als vaste
vertegenwoordiger van BG-IR Ltd tot
31/07/2021

IR Manager 121.917 £ 0 £ 0 £

Gallagher Brian, vanaf 01/08/2021 IR Manager 79.165 £ 0 £ 0 £ 84.265 £ 7.917 £ 293.264 £ 71,27% 28,73%

Bourboulis Stamatis GM Hellas 365.625 € 0 € 11.730 €  48.582 € 18.281 € 444.218 €  89,06% 10,94%

(1) houdt alleen rekening met de STIP, voor de LTIP zie tabel 3 

Tabel 1 - Remuneratie van de leden van de Directieraad voor het vorige boekjaar
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Raad, en gecompliceerde fiscale gevolgen alsook praktische 
aspecten gelet op de internationale samenstelling van de 
Raad van Toezicht.

De vaste en variabele remuneratie van de leden van de  
Directieraad in 2021 is weergegeven in onderstaande tabel. 

Naam Positie Vaste Vergoeding Eenjarige Variabele 
Vergoeding (1)

Buitengewone baten 
en lasten

Pensioen Totale vergoeding Verhouding vaste 
vergoeding

Verhouding variabele 
vergoeding

Basis- 
vergoeding

Vergoeding als 
bestuurder

Extralegale 
voordelen

De Stoop Hugo, als vaste vertegen-
woordiger van HECHO Management

CEO 314.496 € 292.000 € 17.142 € 334.875 € 958.513 € 65,06% 34,94% 

Staring Alex, als vaste vertegen-
woordiger van AST Projects

COO 255.732 € 295.000 € 0 € 172.951 € 723.683 € 76,10% 23,90%

Verbeeck Egied, als vaste 
vertegenwoordiger van Echinus BV

General 
Counsel 219.960 € 180.000 € 17.142 € 174.135 € 591.237 € 70,55% 29,45%

Logghe Lieve, als vaste 
vertegenwoordiger van TINCC BV

CFO 372.500 € 90.000 € 0 € 202.134 € 664.634 € 69,59% 30,41%

Gallagher Brian, als vaste
vertegenwoordiger van BG-IR Ltd tot
31/07/2021

IR Manager 121.917 £ 0 £ 0 £

Gallagher Brian, vanaf 01/08/2021 IR Manager 79.165 £ 0 £ 0 £ 84.265 £ 7.917 £ 293.264 £ 71,27% 28,73%

Bourboulis Stamatis GM Hellas 365.625 € 0 € 11.730 €  48.582 € 18.281 € 444.218 €  89,06% 10,94%

(1) houdt alleen rekening met de STIP, voor de LTIP zie tabel 3 
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Naam Relatieve weging van de prestatiecriteria Informatie over prestatiedoelstellingen a) Gemeten prestaties en 
b) feitelijke toekenning / 
beloningsresultaten

a) Minimale doel/drempelprestaties  
en b) bijbehorende beloning

a) Maximale doel/drempelprestatie 
en b) bijbehorende beloning

De Stoop Hugo, als vaste 
vertegenwoordiger van HECHO 
Management

40% a) 50 m USD a) 200 m USD a) 338,7 m USD

b) 10% b) 40% b) 0 €

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 140.000 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers 
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 28.125 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 73,5%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 55.125 €

Staring Alex, als vaste vertegenwoordiger 
van AST Projects

40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD

b) 10% b) 40% b) € 0 

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 108.640 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI’s behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 21.825 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 73%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 42.486 €

Kortetermijnincentiveplan

Het kortetermijnincentiveplan draagt bij aan de waardecrea-
tie van de Vennootschap op lange termijn. Informatie over de  
wijze waarop de prestatiecriteria worden toegepast, wordt in 
de tabel hieronder beschreven.

Tabel 2: Prestaties van Bestuurders in het gerapporteerde boekjaar
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Naam Relatieve weging van de prestatiecriteria Informatie over prestatiedoelstellingen a) Gemeten prestaties en 
b) feitelijke toekenning / 
beloningsresultaten

a) Minimale doel/drempelprestaties  
en b) bijbehorende beloning

a) Maximale doel/drempelprestatie 
en b) bijbehorende beloning

De Stoop Hugo, als vaste 
vertegenwoordiger van HECHO 
Management

40% a) 50 m USD a) 200 m USD a) 338,7 m USD

b) 10% b) 40% b) 0 €

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 140.000 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers 
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 28.125 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 73,5%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 55.125 €

Staring Alex, als vaste vertegenwoordiger 
van AST Projects

40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD

b) 10% b) 40% b) € 0 

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 108.640 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI’s behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 21.825 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 73%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 42.486 €
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Naam Relatieve weging van de prestatiecriteria Informatie over Informatie over 
prestatiedoelstellingen 
a) Gemeten prestaties en 
b) feitelijke toekenning / 
beloningsresultaten

a) Minimale doel/drempelprestaties en b) 
bijbehorende beloning

a) Maximale doel/drempelprestatie 
en b) bijbehorende beloning

Verbeeck Egied, als vaste vertegenwoordiger 
van ECHINUS BV

40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD

b) 10% b) 40% b) 0 €

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 91.000 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 18.281,25 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 73,5%
b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 35.831,25 € 

Logghe Lieve, als vaste vertegenwoordiger
van TINCC BV

40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD 

b) 10% b) 40% b) 0 €

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 98.000 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI
b) 15% b) 19.687,50 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 72%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% a) 37.800 € 

Brian Gallagher, as permanent representative 
of BG-IR Ltd.

40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD

b) 10% b) 40% b) € 0 

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 53.200 £

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15%
b) 10.687,50 £ 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 71,5%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 20.377,50 £ 

Bourboulis Stamatis 40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD 

b) 10% b) 40% b) 0 €

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 30.828 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI
b) 15% b) 6.193,13 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 70%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 11.560,50 € 
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Naam Relatieve weging van de prestatiecriteria Informatie over Informatie over 
prestatiedoelstellingen 
a) Gemeten prestaties en 
b) feitelijke toekenning / 
beloningsresultaten

a) Minimale doel/drempelprestaties en b) 
bijbehorende beloning

a) Maximale doel/drempelprestatie 
en b) bijbehorende beloning

Verbeeck Egied, als vaste vertegenwoordiger 
van ECHINUS BV

40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD

b) 10% b) 40% b) 0 €

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 91.000 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 18.281,25 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 73,5%
b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 35.831,25 € 

Logghe Lieve, als vaste vertegenwoordiger
van TINCC BV

40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD 

b) 10% b) 40% b) 0 €

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 98.000 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI
b) 15% b) 19.687,50 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 72%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% a) 37.800 € 

Brian Gallagher, as permanent representative 
of BG-IR Ltd.

40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD

b) 10% b) 40% b) € 0 

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 53.200 £

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15%
b) 10.687,50 £ 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 71,5%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 20.377,50 £ 

Bourboulis Stamatis 40% a) 50m USD a) 200m USD a) 338,7 m USD 

b) 10% b) 40% b) 0 €

30% a) 5% budgetoverschrijding a) 5% beter dan het budget a) geconsolideerd resultaat (G/A en 
Opex) is 4% beter dan aangepast 
budget

b) 7,5% b) 30% b) 30.828 €

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 75%

Weging gewijzigd naar 7,5% als gevolg van 2 dodelijke slachtoffers
aan boord van een schip beheerd door een derde partij

b) afhankelijk van het behalen van de KPI
b) 15% b) 6.193,13 € 

15% a) 1 KPI behaald a) alle KPI's behaald a) 70%

b) afhankelijk van het behalen van de KPI b) 15% b) 11.560,50 € 
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Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo
Planspecificatie Prestatieperiode 

(1)
Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

De Stoop 
Hugo, als vaste 
vertegenwoordiger 
van HECHO 
Management

CEO LTIP 2016 02/02/2016- 
03/02/2020

02/02/2016 03/02/2020 N/A 0 0 N/A

LTIP 2017 09/02/2017-
10/02/2021

09/02/2017 10/02/2021 N/A 6.743 a) 6.743 0 N/A

b) 58.472  €

LTIP 2018 16/02/2018-
17/02/2022

16/02/2018 17/02/2022 N/A 25.080 a) 12.540 12.540 N/A

b) 115.356 € 

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 264.000 264.000 264.000 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 67.069 67.069 67.069 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 48.856 48.856 48.856 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 65.355 65.355 65.355 N/A

b) 500.000 €

Remuneratie op basis van aandelen

De uitstaande langetermijnincentiveplannen zijn samengevat in onderstaande tabel. De belangrijkste voorwaarden van boven-
staande plannen zijn als volgt: 

Tabel 3: Aandelenopties toegekend of verschuldigd aan de bestuurders voor het gerapporteerde boekjaar
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Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo
Planspecificatie Prestatieperiode 

(1)
Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

De Stoop 
Hugo, als vaste 
vertegenwoordiger 
van HECHO 
Management

CEO LTIP 2016 02/02/2016- 
03/02/2020

02/02/2016 03/02/2020 N/A 0 0 N/A

LTIP 2017 09/02/2017-
10/02/2021

09/02/2017 10/02/2021 N/A 6.743 a) 6.743 0 N/A

b) 58.472  €

LTIP 2018 16/02/2018-
17/02/2022

16/02/2018 17/02/2022 N/A 25.080 a) 12.540 12.540 N/A

b) 115.356 € 

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 264.000 264.000 264.000 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 67.069 67.069 67.069 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 48.856 48.856 48.856 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 65.355 65.355 65.355 N/A

b) 500.000 €

Jaarverslag 2021
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Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo

Planspecificatie Prestatieperiode 
(1)

Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

Staring Alex, als vaste 
vertegenwoordiger 
van AST Projects

COO LTIP 2016 02/02/2016- 
03/02/2020

02/02/2016 03/02/2020 N/A 0 0 N/A

LTIP 2017 09/02/2017-
10/02/2021

09/02/2017 10/02/2021 N/A 4.186 a) 4.186 0 N/A

b) 36.299 €

LTIP 2018 16/02/2018-
17/02/2022

16/02/2018 17/02/2022 N/A 24.320 a) 12.160 12.160 N/A

b) 111.860 €

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 132.000 132.000 132.000 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 39.034 39.034 39.034 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 28.434 28.434 28.434 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 38.037 38.037 38.037 N/A

b) 291.000 €

Euronav
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Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo

Planspecificatie Prestatieperiode 
(1)

Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

Staring Alex, als vaste 
vertegenwoordiger 
van AST Projects

COO LTIP 2016 02/02/2016- 
03/02/2020

02/02/2016 03/02/2020 N/A 0 0 N/A

LTIP 2017 09/02/2017-
10/02/2021

09/02/2017 10/02/2021 N/A 4.186 a) 4.186 0 N/A

b) 36.299 €

LTIP 2018 16/02/2018-
17/02/2022

16/02/2018 17/02/2022 N/A 24.320 a) 12.160 12.160 N/A

b) 111.860 €

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 132.000 132.000 132.000 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 39.034 39.034 39.034 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 28.434 28.434 28.434 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 38.037 38.037 38.037 N/A

b) 291.000 €

Jaarverslag 2021
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Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo

Planspecificatie Prestatieperiode 
(1)

Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

Verbeeck 
Egied, als vaste 
vertegenwoordiger 
van Echinus BV

General 
Counsel

LTIP 2016 02/02/2016- 
03/02/2020

02/02/2016 03/02/2020 N/A 0 0 N/A

LTIP 2017 09/02/2017-
10/02/2021

09/02/2017 10/02/2021 N/A 3.269 a) 3.269 0 N/A

b) 28.347 €

LTIP 2018 16/02/2018-
17/02/2022

16/02/2018 17/02/2022 N/A 18.240 a) 9.120 9.120 N/A

b) 83.895

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 149.600 149.600 149.600 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 21.797 21.797 21.797 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 15.878 15.878 15.878 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 21.240 21.240 21.240 N/A

b) 162.500 €
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Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo

Planspecificatie Prestatieperiode 
(1)

Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

Verbeeck 
Egied, als vaste 
vertegenwoordiger 
van Echinus BV

General 
Counsel

LTIP 2016 02/02/2016- 
03/02/2020

02/02/2016 03/02/2020 N/A 0 0 N/A

LTIP 2017 09/02/2017-
10/02/2021

09/02/2017 10/02/2021 N/A 3.269 a) 3.269 0 N/A

b) 28.347 €

LTIP 2018 16/02/2018-
17/02/2022

16/02/2018 17/02/2022 N/A 18.240 a) 9.120 9.120 N/A

b) 83.895

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 149.600 149.600 149.600 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 21.797 21.797 21.797 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 15.878 15.878 15.878 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 21.240 21.240 21.240 N/A

b) 162.500 €

Jaarverslag 2021
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Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo

Planspecificatie Prestatieperiode 
(1)

Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

Logghe Lieve, als vaste 
vertegenwoordiger 
van TINCC BV

CFO LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 34.199 34.199 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 45.749 45.749 45.749 N/A

b) 35.000 €

Gallagher 
Brian, als vaste 
vertegenwoordiger 
van BG-IR Ltd

Investor 
Relations 
Manager

LTIP 2017 09/02/2017-
10/02/2021

09/02/2017 10/02/2021 N/A 2.012 a) 2.012 0 N/A

b) 17.447 €

LTIP 2018 16/02/2018-
17/02/2022

16/02/2018 17/02/2022 N/A 4.213 a) 2.106 2.107 N/A

b) 9.376 €

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 70.400 70.400 70.400 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 9.677 9.677 9.677 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 6.267 6.267 6.267 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 8.614 8.614 8.614 N/A

b) 57.000 £
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Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo

Planspecificatie Prestatieperiode 
(1)

Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

Logghe Lieve, als vaste 
vertegenwoordiger 
van TINCC BV

CFO LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 34.199 34.199 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 45.749 45.749 45.749 N/A

b) 35.000 €

Gallagher 
Brian, als vaste 
vertegenwoordiger 
van BG-IR Ltd

Investor 
Relations 
Manager

LTIP 2017 09/02/2017-
10/02/2021

09/02/2017 10/02/2021 N/A 2.012 a) 2.012 0 N/A

b) 17.447 €

LTIP 2018 16/02/2018-
17/02/2022

16/02/2018 17/02/2022 N/A 4.213 a) 2.106 2.107 N/A

b) 9.376 €

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 70.400 70.400 70.400 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 9.677 9.677 9.677 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 6.267 6.267 6.267 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 8.614 8.614 8.614 N/A

b) 57.000 £
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Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo

Planspecificatie Prestatieperiode 
(1)

Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

Bourboulis Stamatis General 
Manager Hellas

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 44.000 44.000 44.000 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 14.769 14.769 14.769 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 10.758 10.758 10.758 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 14.391 14.391 14.391 N/A

b) 110.100 €

LTIP 2015

In het kader van een incentiveplan voor het management ken-
de de Raad van Toezicht op 20 februari 2015 65.433 voorwaar-
delijk toegekende aandeleneenheden (Restricted Stock Units / 
RSUs) en 236.590 aandelenopties toe. De uitoefenprijs van de 
opties is 10,0475 EUR.

LTIP 2016 

Op 2 februari 2016 heeft de Raad van Toezicht in het kader van 
een Phantom Stock Plan, 54.616 fictieve aandeleneenheden 
toegekend aan de leden van het Directiecomité. De fictieve 
aandeleneenheden worden elk jaar verworven voor één derde 
op de tweede, derde en vierde verjaardag van de toekennings-
datum. Alle begunstigden hebben de hun toegekende fictieve 
aandelen aanvaard. Het aantal toegekende fictieve aandelen 
werd berekend op basis van een aandelenkoers van 10,6134  
EUR wat gelijk is aan het gewogen gemiddelde van de aande-
lenkoers van de drie dagen volgend op de bekendmaking van 
de voorlopige jaarresultaten van 2015. 

LTIP 2017

Op 9 februari 2017 heeft de Raad van Toezicht in het kader van 
een Phantom Stock Plan 66.449 fictieve aandeleneenheden 
toegekend aan de leden van het Directiecomité en de Investor 
Relations Manager. De fictieve aandeleneenheden worden elk 
jaar verworven voor één derde op de tweede, derde en vier-
de verjaardag van de toekenningsdatum. Alle begunstigden 

hebben de hun toegekende fictieve aandelen aanvaard. Het 
aantal toegekende fictieve aandelen werd berekend op basis 
van een aandelenprijs van 7,2677 EUR wat gelijk is aan het ge-
wogen gemiddelde van de aandelenkoers van de drie dagen 
volgend op de bekendmaking van de voorlopige resultaten 
van het jaar 2016. 

LTIP 2018 

Binnen het kader van een Phantom Stock Plan, werden op 16 
februari 2018, 154.431 fictieve aandeleneenheden toegekend 
aan de leden van het Directiecomité en de Invester Relations 
Manager. De fictieve aandeleneenheden worden elk jaar ver-
worven voor één derde op de tweede, derde en vierde verjaar-
dag van de toekenningsdatum. Alle begunstigden hebben de 
fictieve aandelen aanvaard. Het aantal toegewezen fictieve 
aandelen werd berekend op basis van een aandelenprijs van 
7,2368 EUR, wat gelijk is aan het gewogen gemiddelde van de 
aandelenkoers van de drie dagen volgend op de bekendma-
king van de voorlopige resultaten van het jaar 2017. 

Transaction Based Incentive Plan (TBIP)

Aan de leden van het Directiecomité is per 12 januari 2019 een 
TBIP toegekend van 1,2 miljoen fictieve aandelen.

Het TBIP heeft een looptijd van vijf jaar. Het fictief aandeel wordt 
verworven in vier schijven volgens onderstaand principe: 

184

Euronav



Naam Positie De belangrijkste voorwaarden van aandelenplannen Informatie betreffende het gerapporteerde boekjaar

Startsaldo Gedurende het jaar Eindsaldo

Planspecificatie Prestatieperiode 
(1)

Vergoedings- 
datum

Verwervings- 
datum

Einde 
bewaar- 
termijn

Aandelen in bezit
aan het begin van

het jaar

Toegekende aandelen
a) totaal aantal

toegekende aandelen
b) waarde @  

toekenningsdatumr

Aandelen die 
onvoorwaardelijk zijn 

geworden a) totaal aantal 
onvoorwaardelijk geworden 

b) waarde op datum van 
onvoorwaardelijk worden

Aandelen 
onderhevig aan 

prestatie- 
voorwaarden

Toegekende 
en niet-
belegde 

aandelen

Aandelen 
waarvoor een 

bewaartermijn 
geldt

Bourboulis Stamatis General 
Manager Hellas

TBIP 12/01/2019-
12/01/2024

12/01/2019 12/01/2024 N/A 44.000 44.000 44.000 N/A

LTIP 2019 01/04/2019 - 
01/04/2022

01/04/2019 01/04/2022 N/A 14.769 14.769 14.769 N/A

LTIP 2020 01/04/2020 - 
01/04/2023

01/04/2020 01/04/2023 N/A 10.758 10.758 10.758 N/A

LTIP 2021 01/04/2021 - 
01/04/2024

01/04/2021 01/04/2024 N/A a) 14.391 14.391 14.391 N/A

b) 110.100 €

• Eerste schijf van 12% wanneer de gemiddelde aandelen-
koers van 30 dagen 12 USD bereikt (verminderd in voorko-
mend geval, met eventueel uitgekeerde dividenden sinds 
de toekenningsdatum);

• Tweede schijf van 19% onvoorwaardelijk worden wanneer 
de gemiddelde aandelenkoers van 30 dagen 14 USD be-
reikt (verminderd in voorkomend geval, met eventueel uit-
gekeerde dividenden sinds de toekenningsdatum);

• Derde schijf van 25% onvoorwaardelijk worden wanneer 
de gemiddelde aandelenkoers van 30 dagen 16 USD be-
reikt (verminderd in voorkomend geval, met eventueel uit-
gekeerde dividenden sinds de toekenningsdatum);

• Vierde schijf van 44% onvoorwaardelijk worden wanneer 
de gemiddelde aandelenkoers van 30 dagen 18 USD be-
reikt (verminderd in voorkomend geval, met eventueel uit-
gekeerde dividenden sinds de toekenningsdatum).

** Niet het volledige bedrag is nog van toepassing, aangezien 
het 2 deelnemers aan het plan omvat die het bedrijf hebben 
verlaten.

LTIP 2019 

De Raad van Toezicht heeft, op aanbeveling van het 
Remuneratiecomité, een variabele beloning vastgelegd die 
gestructureerd is als een LTIP-toekenning die bestaat uit 
voorwaardelijk toegekende aandelen (RSU’s). Elke RSU laat 
de RSU-eigenaar voorwaardelijk toe om een (1) aandeel gratis 

te krijgen na definitieve toekenning van het RSU. 

Maximale waarde bij de toekenning: 

• 100% van het absolute basisloon van de CEO; 

• Gaande van 75% tot 30% van het absolute basisloon van 
de andere leden van de Directieraad.

De toekenning is voor 75% onderhevig aan een relatieve TSR 
(Total Shareholder Return) met een vergelijk met gelijkaardige 
groepsgenoten, over een periode van drie jaar. Elke jaarlijkse 
weging is een derde waard van 75% van de toekenning. De 
toekenning is voor 25% onderhevig aan een absolute TSR van 
de aandelen van de Vennootschap, elk jaar geldend voor een 
derde van 25% van de toekenning. De RSU's in het bezit van 
de RSU-eigenaar worden finaal toegekend aan de begunstigde 
op de derde verjaardag.

LTIP 2020

De Raad van Toezicht heeft op aanbeveling van het Remune-
ratiecomité, een variabele vergoeding vastgelegd die gestruc-
tureerd is als een LTIP-toekenning die bestaat uit RSUs. Elke 
RSU laat de RSU-houder voorwaardelijk toe om een (1) gratis 
aandeel te ontvangen na definitieve toekenning van het RSU. 
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De maximale waarde bij de toekenning: 

• 100% van het absolute basisloon van de CEO; 

• gaande van 75% tot 30% van het absolute basisloon van 
de andere leden van de Directieraad;

De toekenning is voor 75% onderhevig aan een relatieve TSR 
(Total Shareholder Return) met een vergelijk met gelijkaardige 
groepsgenoten, over een periode van drie jaar. Elke jaarlijkse 
weging is een derde waard van 75% van de toekenning. De 
toekenning is voor 25% onderhevig aan een absolute TSR van 
de aandelen van de Vennootschap, elk jaar geldend voor een 
derde van 25% van de toekenning. De RSU's in het bezit van de 
RSU eigenaar worden finaal toegekend aan de begunstigde op 
de derde verjaardag.

LTIP 2021

In maart 2021, heeft De Raad van Toezicht op aanbeveling van 
het Remuneratiecomité, een variabele vergoeding vastgelegd 
die gestructureerd is als een LTIP-toekenning die bestaat uit 
RSUs. Elke RSU laat de RSU-houder voorwaardelijk toe om een 
(1) gratis aandeel te ontvangen na definitieve toekenning van 
het RSU. 

De maximale waarde bij de toekenning: 

• In het geval van de CEO en CFO is 100% van het absolute 
basissalaris; en

• Voor de overige leden van de Raad van Bestuur varieert dit 
van 30 tot 75% van hun respectieve absolute basissalaris

De toekenning is onderhevig :

• voor 75% aan een relatieve TSR (Total Shareholder Return) 
met een vergelijk met gelijkaardige groepsgenoten, over 
een periode van drie jaar. Elke jaarlijkse weging is een der-
de waard van 75% van de toekenning;

• voor 25% aan een absolute TSR van de aandelen van de 
Vennootschap, elk jaar geldend voor een derde van 25% 
van de toekenning. 

De RSU's in het bezit van de RSU eigenaar worden finaal toege-
kend aan de begunstigde op de derde verjaardag.

Vertrekvergoedingen bestuursleden 

Geen gebeurtenis tijdens het jaar van rapportering. 

Gebruik van terugvorderingsrechten

Geen gebeurtenis tijdens het jaar van rapportering. 

Afwijkingen van het remuneratiebeleid

Er zijn geen afwijkingen van het beleid toegepast in het jaar 
van rapportering.

Evolutie van de remuneratie en de prestatie 
van de Vennootschap

Aangezien er geen rapporteringsverplichting was voor  
voorgaande boekjaren en rekening houdend met de wijziging 
van de leden van de Directieraad naar het statuut van zelfstan-
dige, wordt de wijziging van de remuneratie en de prestaties 
van de onderneming over de laatste 5 boekjaren niet aangeven. 
Deze informatie hieronder zal worden gerapporteerd in het 
volgende format en de evolutie zal vanaf volgend jaar worden  
vervolledigd.

Jaarlijkse wijziging RFY 2021

Geaggregeerde 
beloning van 
bestuurders (1)

2.635.847 € 2.670.830 €

Bedrijfsprestaties

Nettowinst 472.771  
K USD

-338,7  
M USD

Opex- en 
Overheadprestaties: 
G&A

52 M USD 32,4 M USD

Opex 189 M USD 199,1 M USD

Gemiddelde beloning 
op basis van voltijds 
equivalent van 
werknemers (2)

69.400 € 65.960 €

Verhouding tussen de 
hoogst betaalde lid 
van de Directieraad 
en de minst betaalde 
werknemer (3)

3% 3%

(1) Houdt enkel rekening met de vaste vergoeding.
(2) Situatie vanaf december 2021, rekening houdend met 
jaarlijkse salarissen, exclusief extralegale voordelen, 
exclusief variabele remuneratie.
(3) Situatie vanaf december 2021, rekening houdend met 
jaarlijkse salarissen, exclusief extralegale voordelen, 
exclusief variabele remuneratie.

Tabel 4: Vergelijkende tabel over verandering van beloning  
en bedrijfsprestaties over de laatste 5 boekjaren
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In USD 2021 2020 2019

Auditdiensten voor 
de jaarrekening

965.078 1.004.738 965.016

Auditgerelateerde 
diensten

60.209 56.839 0

Fiscale 
dienstverlening

736 798 728

Andere niet-
auditdiensten

20.104 19.634 20.151

TOTAAL 1.046.127 1.082.008 985.895

Informatie over de stemming van 
aandeelhouders

Overeenkomstig Artikel 7: 149, 3e lid van het WVV, hetgeen  
bepaalt dat de onderneming uitlegt hoe rekening is gehouden 
met de stemming over het remuneratieverslag van het meest 
recente boekjaar, hebben we de transparantie en de aard van 
ons remuneratiebeleid verbeterd zodat aandeelhouders ge-
makkelijker begrijpen hoe de verloning werkt bij Euronav.

Euronav streeft ernaar om inzicht te verschaffen in de toe-
kenningsniveaus, prestatiecriteria en prestatiedoelstellingen 
voor het kortetermijnincentiveplan, zodat aandeelhouders de 
striktheid van het plan kunnen beoordelen en hoe uitbetalin-
gen zich verhouden tot prestaties. 

De uitleg over korte en lange termijn variabele beloning is 
gedetailleerder dan in het verleden. De toepasselijke pres-
tatiemaatstaven van de KTI zijn verduidelijkt en de drempel, 
de doelstelling en het maximale beloningsniveau bekendge-
maakt. Wat betreft de LTI-plannen, is het prestatieniveau van 
de verschillende LTI-plannen en de bedrijven die zijn geselec-
teerd om de TSR-referentiegroep te vormen ook geïntegreerd 
in het remuneratiebeleid.

Remuneratie van de commissaris KPMG 
Bedrijfsrevisoren-Réviseurs d’entreprises 
(KPMG) 

Permanente vertegenwoordiger: Herwig Carmans

Voor 2021 kunnen de wereldwijde audit- en andere vergoe-
dingen met betrekking tot de diensten verleend door auditor 
KPMG samengevat worden als volgt: 

De in Artikel 3:62 van het WVV voorgeschreven limieten 
werden in acht genomen. 
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Inlichtingen vereist in het jaarverslag op grond van artikel 34 van het 
Koninklijk Besluit van 14 november 2007

Kapitaalstructuur 

Bij het opstellen van dit jaarverslag bedroeg het maatschap-
pelijk kapitaal van Euronav NV 239.147.505,82 USD, vertegen-
woordigd door 220.024.713 aandelen zonder nominale waar-
de. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Euronav 
houdt 18.346.732 eigen aandelen aan. Bij het opstellen van dit 
jaarverslag stonden er geen converteerbare obligaties of eeu-
wigdurende preferente effecten uit. Naast de aandelenoptie-
plannen (zie sectie 6.4. van deze Verklaring inzake Deugdelijk 
Bestuur), bestaan er geen andere aandelenplannen, aande-
lenopties of andere rechten om aandelen van de Vennoot-
schap te verwerven.

Beperkingen aan de uitoefening van stem-
rechten of van de 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 bevat-
ten geen beperkingen van stemrechten en elke aandeelhou-
der 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 uitoefe-
ning van stemrechten verbonden aan aandelen waarvan ver-
scheidene personen eigenaar zijn, te schorsen. Niemand kan 
op de Aandeelhoudersvergadering stemmen op basis van de 
stemrechten verbonden aan effecten waarvoor de formalitei-
ten voor de toelating tot de Algemene Aandeelhoudersverga-
dering zoals neergelegd in artikel 33 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.

Algemene aandeelhoudersvergadering

De gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering wordt ge-
houden in Antwerpen op de derde donderdag van de maand 
mei om 10u30 op de hoofdzetel of op elke andere plaats ver-
meld in de oproeping. Indien deze datum een officiële feest-
dag zou zijn, zal de Algemene Aandeelhoudersvergadering 
plaatsvinden op de eerste werkdag voorafgaand aan deze 
datum.

Aandeelhoudersvergadering

Op de datum van dit rapport is de Raad van Toezicht niet op de 
hoogte van enige aandeelhoudersovereenkomsten of andere 
overeenkomsten tussen de hoofdaandeelhouders of andere 
aandeelhouders die de overdracht van effecten of de uitoe-
fening van stemrechten beperken. Tussen de hoofdaandeel-
houders bestaan geen aandeelhoudersovereenkomsten noch 
stemafspraken. Zij handelen evenmin in onderling overleg. Er 
zijn geen overeenkomsten tussen de Vennootschap en haar 
werknemers of leden van de Raad van Toezicht die voorzien 
in een vergoeding in geval van ontslag volgend op een open-
baar bod. Echter, in het geval dat de overeenkomst met een  
Bestuurslid is beëindigd omwille van een controlewijziging, 
heeft het Bestuurslid recht op een compensatievergoeding.

Met uitzondering van de voorgaande en gangbare marktcon-
forme clausules inzake controlewijziging onder de kredieto-
vereenkomsten, de voorwaarden van de obligaties uitgegeven 
door Euronav Luxembourg S.A. die gewaarborgd werden door 
de Vennootschap, de naakte rompbevrachtingsovereenkom-
sten in het kader van sale & leasebacktransacties en de incen-
tive plannen op lange termijn, zijn er verder geen belangrijke 
overeenkomsten waarbij de Vennootschap betrokken partij 
is en die in werking treden, dan wel gewijzigd of beëindigd  

Euronav

188



worden in geval van verandering van controlewijziging van de 
Vennootschap na een openbaar bod.

Benoeming en vervanging van leden van de 
Raad van Toezicht

De statuten (artikel 15 en volgende) en het Corporate Gover-
nance Charter van Euronav bevatten specifieke regels met 
betrekking tot de (her)benoeming, vervanging en de evaluatie 
van de leden van de Raad van Toezicht. De Algemene Aandeel-
houdersvergadering benoemt de Raad van Toezicht. De Raad 
van Toezicht legt de voorstellen voor de (her)benoeming van 
de leden van de Raad van Toezicht - ondersteund door een 
aanbeveling van het Corporate Governance en Benoemings-
comité - ter goedkeuring voor aan de Algemene Aandeel-
houdersvergadering. Indien een mandaat voor de Raad van 
Toezicht openvalt in de loop van de termijn waarvoor zulk lid 
benoemd was, kunnen de overblijvende leden van de Raad 
van Toezicht voorlopig in de vacature voorzien tot aan de 
eerstvolgende Algemene Aandeelhoudersvergadering die over 
de definitieve vervanging beslist. Een Bestuurder die in deze 
omstandigheden wordt benoemd, is slechts benoemd om de 
termijn te voleindigen van het mandaat van diegene die hij/zij 
vervangt. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd 
voor een termijn van maximaal vier jaar. Na het verstrijken van 
deze termijn is elk lid herverkiesbaar.

Statutenwijzigingen 

De statuten kunnen gewijzigd worden door de Buitengewo-
ne Algemene Aandeelhoudersvergadering in overeenstem-
ming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en  
Verenigingen. Elke statutenwijziging vereist een gekwalificeer-
de meerderheid van stemmen.

Toestemming aan de Raad van Toezicht om 
het aandelenkapitaal te verhogen

De statuten (artikel 7) bevatten specifieke regels betreffende 
de machtiging tot kapitaalsverhoging van de Vennootschap. 
Bij besluit van de Aandeelhoudersvergadering van 20 februari 
2020, werd de machtiging aan de Raad van Toezicht toege-
kend om het aandelenkapitaal van de Vennootschap één of 
meerdere malen te verhogen met een maximaal totaalbedrag 
van 25.000.000 USD (met de mogelijkheid voor de Raad van 
Toezicht om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhou-
ders te beperken of op te schorten) of 120.000.000 USD (zon-
der de mogelijkheid voor de Raad van Toezicht om het voor-
keurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of 
op te schorten) gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen 
vanaf de datum van de publicatie van het besluit, aan de voor-
waarden bepaald door de Raad van Toezicht.

Machtiging toegekend aan de Raad van 
Toezicht om eigen aandelen van de 
Vennootschap te verwerven of te verkopen  
Artikel 13 van de statuten bevat het beginsel dat 
de Vennootschap en haar directe en indirecte 
dochterondernemingen de eigen aandelen van de 
Vennootschap kunnen verwerven en verkopen onder de 
wettelijke voorwaarden. Met betrekking tot de verwerving van 
de eigen aandelen van de Vennootschap is een voorafgaand 
besluit van de Algemene Aandeelhoudersvergadering vereist 
om de Vennootschap te machtigen haar eigen aandelen te 
verwerven. Een dergelijke machtiging werd verleend door 
de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering van 
23 juni 2021 en blijft geldig gedurende een periode van 
vijf jaar, vanaf de bekendmaking van het besluit van deze 
Algemene Aandeelhoudersvergadering in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad. Op grond van deze machtiging mag de 
Vennootschap maximaal tien procent (10%) van de bestaande 
aandelen van de Vennootschap verwerven, tegen een prijs per 
aandeel die niet hoger ligt dan de maximumprijs die volgens 
de toepasselijke wetgeving is toegestaan en die niet lager mag 
zijn dan 0,01 Euro. 
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Winstverdeling

De Raad van Toezicht 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 goed-
keuring van de Raad van Toezicht (in het geval van ‘interim 
dividenden’) of van de aandeelhouders (in het geval van ‘ge-
wone’ of ‘tussentijdse dividenden’). Het huidige beleid inzake 
aandeelhoudersrendement/dividenduitkering, zoals aange-
nomen door de Raad van Toezicht luidt als volgt: de Vennoot-
schap heeft de intentie om een minimum dividend uit te keren 
van minstens 0,12 USD in totaal per aandeel per jaar indien 
(a) de Vennootschap volgens de Raad van Toezicht over een 
voldoende sterke balans en liquiditeit beschikt, gecombineerd 
met (b) voldoende uitzicht op/zichtbaarheid van inkomsten uit 
vastrentende contracten. Indien de resultaten per aandeel po-
sitief zijn en het bedrag van het gewaarborgde dividend over-
stijgen, zal dit bijkomend inkomen toegekend worden aan: bij-
komende cash dividenden, inkoop eigen aandelen, versnelde 
schuldaflossing of de aankoop van schepen waarvan de Raad 
van Toezicht op dat moment oordeelt dat zulke aankoop bij-
draagt aan waardeverhoging voor de aandeelhouders.

Bijkomende uitleg werd verstrekt door de Vennootschap via 
een persbericht uitgestuurd op 9 januari 2020, verwoord als 
volgt: 

• Ieder kwartaal zal Euronav ernaar streven om 80% van 
haar netto inkomsten uit te keren aan haar aandeelhou-
ders (inclusief het vaste element van 0,03 USD per kwar-
taal) 

• De uitkering aan aandeelhouders zal voornamelijk 
plaatsvinden in de vorm van een cash dividend en de 
Vennootschap zal steeds overwegen om als alternatief 
eigen aandelen in te kopen indien zij van mening is op 
die manier meer waarde te kunnen creëren voor haar 
aandeelhouders 

• De Vennootschap behoudt het recht om meer dan 80% 
van haar netto inkomsten uit te keren indien de omstan-
digheden zich daar toe lenen.

Meeropbrengsten worden gecorrigeerd voor bepaalde posten, 
zoals kapitaalverliezen en vermogenswinsten. Als onderdeel 
van haar uitkeringsbeleid zal Euronav uitzonderlijke kapitaal-
verliezen blijven meerekenen bij het toekennen van bijkomen-
de dividenden maar ook uitzonderlijke kapitaalwinsten blijven 
uitsluiten bij het uitkeren van bijkomende dividenden. Verwer-
king van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) en uitgestelde 
belastingschulden (DTL). Als onderdeel van haar uitkeringsbe-
leid zal Euronav niet-geldelijke elementen die de resultaten 
beïnvloeden zoals DTA en DTL niet meerekenen.

In het algemeen is het Euronav onder de voorwaarden van 
de schuldovereenkomsten niet toegestaan dividenden uit 
te keren als er als gevolg van het dividend een wanbetaling 
of schending van een leningsconvenant is of zal zijn. Het 
Belgische recht verbiedt normaal gezien de uitkering van di-
videnden, 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 di-
videnduitkering wordt toegewezen aan de wettelijke reserve 
totdat deze 10% van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. 
Er mogen geen dividenduitkeringen gebeuren als het resultaat 
daarvan zou zijn dat de waarde van het nettoactief minder be-
draagt 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 de 
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 ven-
nootschapsrecht van de rechtsgebieden waarin de dochter-
ondernemingen georganiseerd zijn onder bepaalde omstan-
digheden beperkingen opleggen op de betaling of bron van 
dividenden of bijkomende belastingen op cash repatriëring.

Gedragscode

Euronav aanvaardt en hanteert een Gedragscode. 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 benadrukken en meer 
bepaald haar relaties met klanten, leveranciers, aandeelhou-
ders en andere belanghebbenden, alsook de samenleving 
in het algemeen. De volledige tekst van de Gedragscode kan 
geconsulteerd worden op de website van de Vennootschap:  
www.euronav.com, onder de sectie Deugdelijk bestuur.

Maatregelen in verband met 
misbruik van voorkennis en 
machtsmisbruik

Gelet op de op de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmis-
bruik (‘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 
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GUBERNA

Omdat Euronav sterk gelooft in de verdiensten van de princi-
pes van deugdelijk bestuur en veel belang hecht aan een ver-
dere ontwikkeling van haar corporate governance structuur, 
sloot de Vennootschap zich eind 2006 als institutioneel lid aan 
bij GUBERNA (www.guberna.be). GUBERNA is een kenniscen-
trum dat corporate governance in al zijn dimensies promoot 
en een platform biedt waar ervaringen, kennis en beste praktij-
ken kunnen worden uitgewisseld.

Genderdiversiteit

Overeenkomstig de bepalingen van de Corporate Governan-
ce Code dient de Raad van Toezicht te worden samengesteld 
in overeenkomst met de beginselen van genderdiversiteit, 
alsook diversiteit in het algemeen. De Raad van Toezicht van 
Euronav is samengesteld 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 betrekking tot genderdiversiteit en de aanbeveling van 
het Corporate Governance en Benoemingscomité als gevolg 
van het in werking treden van de wet inzake de vertegenwoor-
diging van vrouwen in de Raden van Bestuur van beursgeno-
teerde vennootschappen. 

Op 31maart 2022 bestond de Directieraad uit een vrouw en 
vijf mannen waarvan vier gevestigd zijn in België, een in Grie-
kenland en een in Groot-Brittannië. Ze behaalden allen aca-
demische diploma’s in verschillende disciplines zoals rechten, 
financiën, scheepvaart, engineering en wetenschap. Voor ze 
bij Euronav startten, werkten ze in de financiële, juridische en 
scheepvaartsector. Ze zijn tussen 47 en 63 jaar en voeren hun 
huidige directiefunctie bij Euronav gemiddeld al 7 jaar uit. 

Resultaatverwerking

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de Vennoot-
schap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, 
zoals opgemaakt door de Raad van Toezicht, inclusief de be-
stemming van de winst en de uitkering van een brutodividend 
van 0,09 USD, reeds uitgekeerd in de vorm van een interimdi-
vidend gedurende het boekjaar 2021, en een aandeelhouder-
suitkering over het vierde kwartaal van 2021 van 0,03 USD ten 
laste van de beschikbare uitgiftepremie..

Het Senior Management (Chief People Officer, Secretary Ge-
neral, General Manager Nantes office, HSQE Manager, Duur-
zaamheidsmanager) bestaat uit vier mannen en een vrouw 
(waarvan drie gevestigd in België, één in Frankrijk en één in 
Griekenland). Ze behaalden allen academische diploma’s in 
verschillende disciplines (economie, rechten, geschiedenis en 
scheepvaart). Ze startten hun carrière in de academische, fi-
nanciële, juridische en scheepvaartsector en zijn al gemiddeld 
vier jaar actief in hun huidige rol bij Euronav. Ze zijn tussen 37 
en 52 jaar. 

Duurzaamheidscomité

Euronav is ervan overtuigd dat de klimaatverandering en de 
ESG-aangelegenheden zo'n belangrijke kwestie zijn dat we 
een gespecialiseerd en gefocust comité aanstellen om toe-
zicht te houden op ons antwoord op de dynamische uitdagin-
gen die de klimaatverandering met zich meebrengt voor alle 
facetten van onze activiteiten. Dit comité, dat bestaat uit leden 
van zowel de Raad van Toezicht als de Directieraad, is sinds 
zijn oprichting al aanzienlijk geëvolueerd. Informatie over de 
samenstelling van het Duurzaamheidscomité is te vinden in 
onze verklaring inzake Deugdelijk Bestuur onder punt 3.4. 

Het Duurzaamheidscomité werd opgericht om de Raad van 
Toezicht bij te staan bij het monitoren van de prestaties en 
belangrijkste risico's waarmee de Vennootschap wordt gecon-
fronteerd op het gebied van klimaat, milieu en deugdelijk be-
stuur. Het Duurzaamheidscomité houdt toezicht op de proces-
sen en systemen met betrekking tot het duurzaamheidsbeleid 
van de Vennootschap en op andere bedrijfsvereisten die van 
toepassing kunnen zijn. Daarnaast controleert het Duurzaam-
heidscomité hoe doeltreffend de organisatie is in het berei-
ken van vastgestelde duurzaamheidsgerelateerde doelen en 
streefcijfers.

Meer informatie over de verantwoordelijkheden van het Duur-
zaamheidscomité is te vinden in ons Corporate Governance 
Charter op onze website (https://www.euronav.com/me-
dia/66233/20201211_coporate-governance-charter.pdf) of in 
het deel 'Deugdelijk Bestuur’ van het jaarverslag.

en 2004/72/EC (de ‘Market Abuse Regulation’ of ‘MAR’), keurde 
de Raad van Toezicht op zijn vergadering van 25 maart 2020, 
de huidige versie van de ‘Dealing Code’ van de Vennootschap 
goed. De Dealing Code bevat onder andere beperkingen in het 
handelen in aandelen van Euronav gedurende zogenaamde 
‘gesloten periodes’, die sinds 2006 van toepassing zijn, en ook 
andere procedures en veiligheidsmaatregelen die de Vennoot-
schap heeft geïmplementeerd in overeenstemming met de 
Market Abuse Regulation.

De leden van de Raad van Toezicht en de Directieraad en de 
werknemers van de Euronav Groep die wensen te handelen in 
aandelen van Euronav, moeten voorafgaande toestemming vra-
gen aan de Compliance Officer. Transacties die bekendgemaakt 
moeten worden in overeenstemming met de Market Abuse Re-
gulation worden te gepasten tijde openbaar gemaakt.
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Speciaal rapport
Sinds 2013 heeft Euronav elk jaar de gelegenheid te baat genomen om een speciaal artikel te schrijven over een onder-
werp dat een impact heeft op de bredere olietankersector. Deze artikelen bieden niet alleen meer inzicht in onze visie 
op bepaalde onderwerpen, maar zijn ook bedoeld om verdere open discussie en debat te stimuleren. De standpunt-
en die in dit artikel naar voren worden gebracht, zijn die van Euronav op de datum van publicatie en worden niet 
meegedeeld in het kader van een bredere strategische bedrijfscommunicatie. 

GEVAREN VAN DESINVESTERING IN DE SCHEEPVAART- EN 
ENERGIESECTOR

 Oplossingen die nodig zijn om 'groene kampioenen' voor de energietransitie te leveren

Desinvestering zoals het verkopen van aandelen, obliga-
ties of beleggingsfondsen die onethisch of moreel pro-
blematisch zijn, neemt de laatste jaren opmerkelijk toe. 
Het is van een marginale strategie uitgegroeid tot een 
'beweging' van 20 biljoen USD die tot een transformatie 
heeft geleid. Binnen de overheid, de kapitaalmarkten 
en de samenleving in het algemeen heeft de desinveste-
ringsbeweging een fundamentele heroverweging over 
de toekomst van het mondiale energiesysteem teweeg-
gebracht. 

In dit artikel gaan we na waar we staan wat desinvestering in 
de energie- en scheepvaartsector betreft en wat de beste weg 
vooruit is. Desinvesteren klinkt zowel voor het bedrijfsleven als 
voor investeerders aantrekkelijk eenvoudig: snijdt de stroom 
van investeringen en fondsen af naar degenen die zich niet aan 
de regels houden, en beroof hen zo van kapitaal. De sterkste 
critici beschouwen dit als een bot en contraproductief instru-
ment. Naar onze mening kunnen de complexe problemen die 
de klimaatverandering en de energietransitie met zich mee-
brengen niet worden teruggebracht tot een binaire keuze tus-
sen desinvestering en engagement.

Nu de wereld langzaam afstapt van fossiele brandstoffen, kan 
het engagement van investeerders en bedrijven de econo-

mische en energiecontinuïteit bevorderen door bedrijven te 
helpen effectief de overstap te maken naar een koolstofarme 
wereld. Er bestaat echter geen pasklare aanpak. Engagement 
strategieën die geen rekening houden met transformatieve 
verandering moeten terecht worden veroordeeld als 'green-
washing' (ook wel groenwassen genoemd). Wie niet bereid of 
in staat is zich aan de beste praktijken aan te passen, moet de 
druk daarvan voelen.

Beleggers en bedrijven kunnen waardevolle langetermijn 
partners zijn bij de transitie naar een koolstofarme economie. 
Kapitaal kan en moet worden gerantsoeneerd, maar moet wel 
worden toegewezen aan zij die de verandering ontwikkelen 
en implementeren. De groene kampioenen moeten, ongeacht 
hun activiteit, worden geïdentificeerd en beloond.

Wij beschouwen en definiëren 'desinvestering' als een proces 
waarbij activa van dochterondernemingen, investeringen of 
divisies van een onderneming worden verkocht om de waarde 
van de moedermaatschappij te maximaliseren. Dit kan gebeu-
ren door zowel bedrijven als beleggers. Bedrijven kunnen ook 
naar een desinvesteringsstrategie grijpen om andere strategi-
sche commerciële, financiële, sociale, ecologische of politie-
ke doelstellingen te verwezenlijken. Beleggers kunnen in het 
kader van hun beleggingsmandaat afzien van beleggingen in 

194

Euronav



ondernemingen die nog bepaalde soorten activa aanhouden 
of kunnen specifieke sectoren of ondernemingen helemaal 
links laten liggen.

Desinvesteren is niet zo eenvoudig als alleen maar niet inves-
teren in bepaalde sectoren, bedrijfstakken of bedrijven. Bin-
nen het desinvesteringsuniversum zijn er nuances die ruwweg 
in de volgende zes grote categorieën vallen: 

Exclusie – Het verbieden van de opname van effecten van een 
bedrijf in een beleggingsportefeuille wegens bedrijfsactivitei-
ten die als onethisch, schadelijk voor de samenleving of in 
strijd met wet- of regelgeving worden beschouwd. 

Thematisch beleggen – Een benadering die zich richt op 
voorspelde langetermijntrends in plaats van op specifieke 
bedrijven of sectoren, waardoor beleggers toegang krijgen tot 
structurele, eenmalige verschuivingen die een hele sector kun-
nen veranderen. 

Regelgevingsconform beleggen – Geleid door regels van 
derden of beleggingsregels die gericht zijn op specifieke regel-
geving van instanties zoals EU-instanties. De nieuwe EU-taxo-
nomie regelgeving is een goed voorbeeld van hoe ervoor wordt 
gezorgd dat beleggingen in bepaalde sectoren indruisen tegen 
de regelgeving. De opname van dergelijke beleggingen in een 
portefeuille moet dan ook grondig worden gemotiveerd.

Impact beleggen – Impact beleggen is een strategie die erop 
gericht is om te beleggen in bedrijven of sectoren die maat-
schappelijke of milieuvoordelen opleveren. Sommige impact 
beleggers willen bijvoorbeeld hernieuwbare energie, elektri-
sche auto's, microfinancieringen, duurzame landbouw of an-
dere doelen steunen die zij de moeite waard vinden. 

Activistisch beleggen – Een belegger koopt een aanzienlijk 
belang in een beursgenoteerde onderneming in een poging 
invloed uit te oefenen op de manier waarop de onderneming 

wordt geleid, bijvoorbeeld via een vertegenwoordiging in haar 
raad van bestuur. Ondernemingen die slecht worden beheerd, 
buitensporige kosten hebben, winstgevender zouden kunnen 
zijn als ze van de beurs werden gehaald of andere problemen 
hebben die de activistische belegger denkt te kunnen oplos-
sen, zijn vaak het doelwit van activistische beleggers. 

Positieve screening – Positieve screening is het zoeken van 
bedrijven die hoog scoren op ecologisch, sociaal en gover-
nancegebied (ESG) in vergelijking met hun sectorgenoten. 
Voor de meeste beleggers betekent positieve screening het 
identificeren van bedrijven die het hoogst scoren op basis van 
criteria die worden gehanteerd door wie duurzaam wil beleg-
gen, gewoonlijk de 20 % tot 50 % aandelen met de hoogste 
ESG-score. 
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WAAROM DESINVESTEREN? SITUATIESCHETS

ESG-activa

Er zijn verschillende redenen voor desinvestering. Dit kan 
gebaseerd zijn op omvang, groei en verwachte expansie van 
duurzame activa die aantrekkelijk zijn voor zowel investeer-
ders als bedrijven. 

Duurzame activa of ESG-activa hebben de afgelopen jaren een 
exponentiële groei gekend. De enorme omvang van deze ka-
pitaalstromen trekt de bedrijfssector aan. Zoals figuur 1 illus-
treert, lijkt dit geen statische trend te zijn noch een trend die 
het punt van maturiteit heeft bereikt. Morgan Stanley schat dat 
het beheerde vermogen van duurzame en ESG-fondsen de ko-
mende vijf jaar zal VERDRIEVOUDIGEN. Het aanboren van deze 
nieuwe financieringsbron leidt tot een opwaartse spiraal waar-
bij steeds meer kapitaal vloeit naar activa waarnaar veel vraag 
is en die het juiste groene label hebben, terwijl beleggers ac-
tiva die als ongeschikte kandidaten worden beschouwd vaak 
links laten liggen.

Sinds 2016 is de waarde van beleggingen in financiële pro-
ducten die beweren de regels op het gebied van milieu, maat-
schappij en goed bestuur (ESG) na te leven, gegroeid van 
23 biljoen dollar naar 35 biljoen dollar. Onderzoeksbureau 
Bloomberg Intelligence schat dat het in 2025 meer dan 50 bil-
joen dollar zou kunnen bedragen (bron Economist 11 februari 
2022).

Het speelveld van de regelgeving 

Er komt een duidelijke focus op regelgeving voor de beleg-
gingssector zelf en de wijze waarop vermogensbeheerders het 

door hen beheerde vermogen beleggen. De verschillen tussen 
regio's zoals de EU, de VS en het Verre Oosten zullen waar-
schijnlijk steeds groter worden. Het duidelijkste voorbeeld 
hiervan is de EU-taxonomieverordening. In die verordening 
zijn zes duidelijke milieudoelstellingen vastgelegd, waaronder 
de aanpak van de klimaatverandering, en zijn economische 
activiteiten en sectoren geselecteerd die worden geacht de 
grootste impact te hebben op deze doelstellingen. In de veror-
dening zijn ook duidelijke parameters vastgesteld op basis van 
gedetailleerde specifieke technische screeningcriteria die in 
de toekomst zullen worden herzien en verbeterd. Deze techni-
sche screeningcriteria zullen om de vijf jaar worden gewijzigd, 
waarbij de eisen waaraan activiteiten moeten voldoen voordat 
ze als ecologisch duurzaam worden beschouwd, steeds stren-
ger worden. 

Vermogensbeheerders zullen worden geëvalueerd volgens de 
EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duur-
zaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Meer directe 
regelgeving van deze aard heeft bijgedragen tot de snelheid 
en omvang van desinvesteringen. Het EU-brede classificatie 
kader moet bedrijven en beleggers een gemeenschappelijke 
manier bieden om vast te stellen en te meten in welke mate 
economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen 
worden beschouwd. Het kader zal een belangrijke motor zijn 
voor een bredere en meer mondiale regelgeving.

Desinvesteren is geen hogere wiskunde

Als een bedrijf desinvesteert, komt dat vaak de eigenaar ten 
goede. Het is meestal ook de weg van de minste weerstand. 
Desinvesteren kan populair zijn bij stakeholders (zowel aan-
deelhouders als werknemers) en geeft het management de 
kans om de indruk te wekken dat het 'iets doet'. 

Figuur 1: Groei van ESG-activa 
Bron: Morgan Stanley
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de top. Uit recente activiteiten van aandeelhouders blijkt dat 
beleggers steeds meer druk uitoefenen om prestatie- en rap-
porteringsmaatstaven op basis van ESG-criteria te reguleren. 

Aandeelhoudersactivisten die bij stemmingen extra invloed 
willen verwerven, integreren ESG-thema's in hun campagne-
verhalen. Het toenemende geloof in het verband tussen ener-
zijds de aandacht van bedrijven voor ESG en anderzijds hun 
veerkracht, concurrentiekracht en financiële prestaties, heeft 
ertoe geleid dat duurzame aandelenfondsen het beter heb-
ben gedaan dan traditionele aandelenfondsen. Ondertussen 
lobbyen beleggers actief bij overheden en regelgevers om zich 
meer in te zetten voor de opname van verplicht na te leven 
ESG-bedrijfsprincipes en het verplicht verstrekken van ESG-in-
formatie conform regelgeving.

De COVID-19-crisis heeft deze trend versneld  

De wereldwijde vertraging als gevolg van de pandemie heeft 
de druk om activa van de hand te doen, doen toenemen. Be-
drijven die krap bij kas zitten, zijn sinds het eerste kwartaal 
van 2020 genoodzaakt hun dividenden te verlagen, hun ka-
pitaaluitgaven drastisch terug te schroeven en meer vreemd 
vermogen aan te trekken. Nu de koersen van veel sector aan-
delen onder druk staan, is de aandacht verschoven naar het 
stroomlijnen van activiteiten en het snijden in de kosten. Deze 
bedrijven willen activa die het meest winstgevend zijn en, ide-
aliter, het minst vervuilend, behouden omdat hun 'earn-out 
cashflow' groter is dan de marktprijs die kan worden gehaald.  

Bovendien is het beleggingsuniversum tijdens de coronacrisis 

Het is bovenal relatief gemakkelijk. In de mijnbouw en olie-
sector zijn er verschillende voorbeelden van steenkool- en olie 
productie activa die ofwel rechtstreeks aan derden worden 
verkocht, ofwel worden afgesplitst in nieuwe beursgenoteer-
de ondernemingen. Aandeelhouders kunnen zelf beslissen 
of ze hun blootstelling aan dergelijke activa willen behouden. 
Zo bezat Anglo American in juni 2021 Zuid-Afrikaanse thermi-
sche-kolenmijnen die naar verwachting binnen tien jaar zullen 
sluiten. In plaats van deze projecten af te bouwen, bracht An-
glo American ze onder in een nieuwe onderneming, die vervol-
gens in Londen op de beurs werd genoteerd. 

Vaak is er nog een bijkomende stimulans om dat te doen: im-
mers een belangrijk kenmerk van de kapitaalmarkten in de af-
gelopen drie tot vijf jaar was dat er een vrij duidelijke verschil 
merkbaar was in prijsstelling, rating en impliciete kosten van 
kapitaal/eigen vermogen dat de 'bad boys' bezitten in vergelij-
king met de rest van de beursgenoteerde aandelen. 

Figuur 2 illustreert de aanhoudende ratingverlaging van de 
olie- en gassector in de EU. Aandelen van bedrijven in die 
sector worden momenteel verhandeld tegen een koers-winst-
verhouding die 45 % lager ligt dan die van de bredere aande-
lenmarkt, vergeleken met een 10 jaar gemiddelde dat 14 % 
lager ligt. Dit alles gebeurt terwijl de olieprijs in de eerste 11 
maanden van 2021 meer dan verdubbeld is (bron: JP Morgan).  

Activisme is aantrekkelijk 

Vermogensbeheerders kunnen zich tegenover zelfgenoeg-
zame of onbuigzame directies en besturen positioneren als 
waardedrijvers. Desinvestering kan een belangrijk marketing-
voordeel zijn voor een beleggingsonderneming. Activistische 
beleggers die een voldoende groot aandelenbelang verwer-
ven, hopen zo invloed uit te oefenen op de besluitvorming aan 
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Figuur 2: Derating van oliebedrijven/rederijen in 
Europese kapitaalmarkten
Bron: JP Morgan, Bloomberg

Figuur 3: Verandering in beleggingsuniversum
Bron: Citigroup, Euronav 1
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aanzienlijk veranderd, nu er meer belegbare activa beschik-
baar zijn voor beleggers die een blootstelling willen aan her-
nieuwbare energiebronnen, schone energie en directe begun-
stigden van het decarbonisatie beleid. Figuur 3 laat zien hoe 
deze subtiele maar belangrijke mentaliteitsverandering zich 
tijdens de coronacrisis heeft voltrokken.  

Euronav

Het is gebleken dat de kapitaalkosten voor energie- en andere 
kapitaalintensieve sectoren hoger zijn als gevolg van desin-
vesteringen. Een recente analyse van Goldman Sachs (zie fi-
guur 4) toont het verschil in kapitaalkosten voor verschillende 

DESINVESTERING EN DE GEVOLGEN 
DAARVAN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Gestrande activa

Onder 'gestrande activa' wordt verstaan "... activa die onver-
wacht of voortijdig moesten worden afgeschreven, een waar-
devermindering hebben ondergaan of naar passiva zijn om-
gezet" (Caldecott, Howarth en McSharry, 2013). Dit houdt in 
dat belangrijke activa van een onderneming na een bepaalde 
periode geen economische waarde meer hebben.

Onder druk van aandeelhouders zien markten en bedrijven 
zich genoodzaakt zich te concentreren op investeringen die 
een plaats kunnen hebben in een CO2-neutrale wereld, en om 
activa die niet in dat model passen van de hand te doen. De-
sinvestering – hetzij via directe verkoop, hetzij via een afsplit-
sing – is vaak een eenvoudige manier om dat te doen. Fossiele 
brandstofbedrijven en bedrijven die op secundair niveau in de 
sector fossiele brandstoffen actief zijn, zoals Euronav, worden 
geconfronteerd met talrijke financiële risico's die verband hou-
den met de klimaatverandering. Veranderingen in het beleid, 
de overgang naar een koolstofarme economie, het toegeno-
men aantal rechtszaken tegen fossiele brandstofbedrijven en 
de fysieke gevolgen van de klimaatverandering maken beleg-
gingen in die bedrijven steeds riskanter. Deze risico's kunnen 
leiden tot een plots waardeverlies van dergelijke beleggingen 
en tot het scenario van gestrande activa. Door beleggingen in 
fossiele brandstofbedrijven uit te sluiten en te desinvesteren, 
kunnen fondsen zich tegen dergelijke risico's indekken.

Hogere kapitaalkosten 

Figuur 4: Kapitaalkosten zijn gestegen voor “oude” 
energie versus “nieuwe” energie 
Bron: Goldman Sachs
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In welke mate zullen bedrijven overschakelen 
op alternatieve producten?

Koolstofemissies

Wat is de impact van de transitie op de
kasstroomgeneratie?

Hoe wijdverbreid is het uitsluitingsbeleid?

Bedrijven zijn zich bewust van de noodzaak om over de schakelen, 
maar de investeringen in nieuwe energie als percentage van de 
totale investeringsuitgaven zijn tot dusver relatief laag gebleven

Onzekerheid

Gemiddeld

Koers-winstverhouding
De koers-winstverhouding van de belangrijkste bedrijven in de VS 
en de EU is de afgelopen 5 jaar met 9 punten gedaald

Dividendenrendement De afgelopen 3 jaar met 1,3 gestegen

Impliciete kapitaalkosten Stijging van de impliciete kosten van 4,2 %

Zijn waarderingsstatistieken beïnvloed?

Verandering impliciete
kosten van eigen vermogen

1e jaar bijstelling rating  
koerswinstverhouding

Verandering
dividendrendement (pp)

1 jaar 3 jaar 5 jaar 1 jaar 3 jaar 5 jaar 1 jaar 3 jaar 5 jaar

Olie en gas – Wereldwijd 3,0 1,3 2,8 -11,7 -0,8 -5,1 -1,6 -0,6 -0,1

Olie en gas – VS 4,2 1,7 3,9 -13,8 -2,0 -8,9 -1,4 1,3 0,8

Thermische kolen -3,9 -0,5 3,5 0,4 0,2 -4,5 0,8 2,9 2,9

energiebronnen. Uit deze grafiek kan worden afgeleid dat de 
bredere ESG-druk van beleggers ertoe heeft geleid dat de ge-
wogen gemiddelde kapitaalkosten (Weighted Average Cost of 
Capital (WACC)) voor olie 10 % tot 15 % hoger zijn dan die voor 
een nieuwe ESG-vriendelijke energiebron zoals wind. 

De wereldeconomie draait nog steeds op koolwaterstoffen 
en is nog niet klaar om volledig over te schakelen op andere 
hernieuwbare brandstofbronnen. De kosten voor de productie 
van de fossiele brandstoffen die vandaag beschikbaar zijn, zijn 
nu al hoger dan die van de brandstoffen die morgen (al dan 
niet) beschikbaar zullen zijn. Goldman Sachs schat dat deze 
hogere kapitaalkosten dus ook de productiekosten doen stij-
gen, met een impliciete koolstofprijs van 40 USD per ton voor 
LNG, maar 80 USD per ton voor olie- en gasontwikkeling. Dit 
maakt de energietransitie duurder dan ze zou moeten zijn, en 
zal de duur ervan (alsook de bijkomende disruptie die ze kan 
veroorzaken) ongetwijfeld verlengen.

Ratingverlaging van kapitaalmarkten 

In een meer gedetailleerde analyse gaat Morgan Stanley die-
per in op wat zijn zogenaamde 'uitgesloten sectoren' hebben 

doorstaan. De kosten van eigen vermogen van de olie- en gas-
sector zijn naar schatting met 4,2 % gestegen, terwijl de ratings 
van olie- en gasbedrijven de afgelopen 12 maanden zijn ver-
laagd (bron Morgan Stanley).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ondernemingen desinves-
teren in specifieke sectoren van de kapitaalmarkten als een in-
teressant voorstel en een aantrekkelijke strategie beschouwen. 

Toegang tot kapitaal 

De scheepvaartsector weet hoe de toegang tot kapitaal zeer 
snel kan veranderen. Uit een analyse van Petrofin (zie figuur 
6) blijkt duidelijk dat de kredieten die banken de afgelopen 
tien jaar hebben verstrekt met bijna 50 % zijn afgenomen. De 
scheepvaartsector is echter niet minder kapitaalintensief ge-
worden. Integendeel, door de steeds strengere voorschriften 
op technologisch en regelgevingsgebied zal de sector steeds 
meer toegang tot kapitaal nodig hebben. Financiering uit an-
dere bronnen, met name de kapitaalmarkten, is dus niet min-
der belangrijk maar net belangrijker geworden. Er zijn verschil-
lende redenen voor deze 'desinvesteringstrend' van banken, 
d.w.z. de trend om de scheepvaartsector minder kredieten te 

Figuur 5: Kapitaalmarkt de-rating van Olie & Gas sectoren 2018-2021
Bron: Morgan Stanley
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Volgens een analyse van Morgan Stanley zal de kapitaalinten-
siteit van de energietransitie waarschijnlijk hoger zijn dan ooit 
tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Zo zouden inves-
teringen in de transitie ongeveer tien keer hoger moeten lig-
gen dan in 2020 en de komende drie decennia stabiel moeten 
blijven. Dit wordt geïllustreerd in figuur 7. 

Het is dan ook van essentieel belang dat een evenwicht wordt 
gevonden tussen nieuwe regelgeving, het terugschroeven 
van investeringen in traditionele brandstofbronnen, en het 
aanbod van hernieuwbare en groenere alternatieven. Om de 
CO2-uitstoot in overeenstemming te brengen met nieuwe re-
gelgeving, zal de ondersteuning van aanhoudende en duurza-
me economische groei wereldwijd vereist zijn. De verstoring 
van het aanbod en volatiele prijzen kunnen de sociaal-politie-
ke wil tot verandering ondermijnen als het proces niet zorgvul-
dig wordt beheerd. 

Gedurende de tweede helft van 2021 hebben zich de eerste 
concrete voorbeelden geconcretiseerd van moeilijkheden die 
gepaard kunnen gaan met de overgang van koolwaterstof-
fen naar andere energiebronnen, met mogelijke verstoring/
disruptie tot gevolg . De energieprijzen van de volledige ener-
giemix stegen met honderden procenten. Hierdoor kregen 
landen als China en India met black-outs te kampen en werd 
Europa er op grimmige wijze aan herinnerd hoezeer het voor 
de levering van gas afhankelijk is van de welwillendheid van 
Rusland. De moderne economie vergt zo veel energie dat we 
de energie van vandaag pas kunnen afbouwen naarmate de 
energie van morgen terrein wint. 

Energie kan onbetaalbaar worden en disrupties kunnen snel 
gevolgen hebben. De paniek heeft ook diepere problemen aan 

verstrekken: regelgeving, de financiële crisis van 2008 en la-
gere normen inzake corporate governance in de scheepvaart. 
Het effect ervan is echter hetzelfde, namelijk een beperktere 
toegang tot kapitaal. 

De energietransitie zal mogelijk duurder en 
disruptiever zijn en langer duren

Wij zijn eenvoudig gezegd van mening dat de energietransitie 
duur zal zijn, lang zal duren en mogelijk ontwrichtend zal zijn. 
Er zullen kapitaal- en resource-intensieve ondernemingen no-
dig zijn om tegelijk economische groei tot stand te brengen en 
de broeikasgasuitstoot terug te dringen. 

Figuur 6: Bancaire kredietverlening aan de 
scheepvaart - een eenrichtingsverkeer 
Bron: Petrofin

Figuur 7: De energietransitie gaat veel geld kosten
Bron : CNN en Birkinyl Associates, Rystad Energy, BloombergNEF en IRENA
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het licht gebracht naarmate de wereld overschakelt op een 
schoner energiesysteem, zoals ontoereikende mogelijkheden 
om te investeren in hernieuwbare energiebronnen en sommi-
ge fossiele transitie brandstoffen. 

Het kernprobleem van de energietransitie zijn de kosten. De 
energie-investeringen liggen op de helft van het niveau dat 
nodig is om de ambitie van klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
realiseren. Fossiele brandstoffen voorzien nu al in 83 % van de 
vraag naar primaire energie in de wereld en dit moet metter-
tijd agressief worden teruggebracht tot nul. De toename van 
de uitgaven voor hernieuwbare energie en de afbouw van het 
aanbod van fossiele brandstoffen moeten hand in hand gaan, 
zonder dat er gevaarlijke discrepanties ontstaan. 

Dit vereist dat de totale kapitaaluitgaven voor energie meer 
dan verdubbelen tot 4 à 5 biljoen USD per jaar (bron: Goldman 
Sachs). Vanuit het oogpunt van de belegger blijft het beleid 
echter verwarrend. Veel landen hebben zich ertoe verbonden 
klimaatneutraal te worden, maar hebben geen direct plan om 
dat doel te bereiken. 

Particuliere beleggers zouden een structureel 
voordeel kunnen krijgen 

Het resultaat van dit desinvesteringsproces, d.w.z. de verkoop 
van dergelijke activa, meestal aan private-equity-investeer-
ders, is dat deze activa en hun milieueffecten verder aan het 
publieke oog worden onttrokken. Dit is belangrijk omdat de 
private-equitysector wereldwijd in totaal meer dan 7,4 biljoen 
USD aan activa beheert. Alyssa Giachino van het Private Equity 
Stakeholder Project zegt dat private equity sinds 2010 stilletjes 
de "minst wenselijke activa" heeft opgepikt. In deze periode 
zijn de investeringen van de grootste private-equityfirma's ter 
wereld voor ongeveer 80 % naar slechts drie sectoren gegaan: 
olie, gas en steenkool. 

Deze investeringen in de energiesector bedragen in totaal ten 
minste 1,1 biljoen USD of – om het in perspectief te plaatsen 
– het dubbele van de gecombineerde beurswaarde van de 
drie grootste energiebedrijven ter wereld: Exxon, Chevron en 
Royal Dutch Shell. Voor private equity gelden veel beperkte-
re verplichtingen inzake openbaarmaking van informatie. Het 
kan dan ook erg moeilijk zijn om een goed beeld te krijgen van 
niet alleen het bezit van deze activa maar ook de klimaat- en 
milieugerelateerde praktijken en beleidsregels die voor deze 
activa gelden. 

De banken hebben deze beweging vaak onbedoeld onder-
steund.. In het licht van de toenemende druk om investeringen 
in fossiele brandstoffen terug te schroeven, laten zij private 
equity vaak achter zich als de belangrijkste investeringsmacht 
achter een groot aantal zogeheten "gedemoniseerde acti-
va". Private equity heeft ook geprofiteerd van de druk die de 
olie-industrie en andere met fossiele brandstoffen verband 

houdende industrieën ondervinden van de rechtbanken en 
milieugroeperingen. Zij zijn vaak in de buurt wanneer belang-
hebbenden zich beginnen af te keren van fossiele brandstof-
fen. Bijgevolg zijn veel bedrijven begonnen met het afstoten 
van hun "vuilste" activa, om vervolgens in handen te komen 
van private equity "ver van het publieke oog en met minder 
informatie voor activisten.

Onder staatsbedrijven en staatsfondsen is zich echter een al-
ternatieve investeerdersklasse aan het vestigen. In 2022 ver-
wierf Saudi Aramco, de nationale oliemaatschappij van het 
Koninkrijk, een belang van 30% in een raffinaderij in Polen en 
in 2020 betaalde het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC 
USFD 10 miljard voor een belang in een pijplijn in de Emiraten 
(bron: Economist 11 februari 2022).

Het idee is dat afstoting goed moet zijn, maar nieuwe eige-
naars van afgestoten activa staan wellicht niet onder dezelfde 
druk van regelgevers en verantwoordelijke beleggers. In het 
afgelopen jaar hebben Britse hedgefondsen de aandelen op-
geslokt van onbeminde olie- en gasbedrijven die door institu-
tionele beleggers waren afgedankt.

Crispin Odey, oprichter van het in Londen gevestigde 
Odey Asset Management, zei tegen de Financial Times:

"Het is zo'n geweldig en gemakkelijk 
idee omdat zij [grote institutionele 
beleggers] zich allemaal zo 
graag van olieaandelen willen 
ontdoen, waardoor ze fantastische 
rendementen laten liggen." 

Figuur 8: Stijging van private equity-activiteit bij de 
verwerving van activa in fossiele brandstoffen 
Bron: PitchBook, The Economist
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Bovenstaande grafiek geeft weer dat de olie gerelateerde aan-
delen beter presteerden dan de Europese index op basis van 
de gestegen energieprijzen. (zie figuur 9). Hedgefondsbeheer-
ders in de US en UK hebben erop gewed dat de gretigheid van 
veel grote instellingen om ESG-normen na te leven betekent 
dat zij op grote schaal foddiele-brandstofaandelen verkopen, 
ook al blijft de vraag naar sommige van deze producten groot .

Per geval moet zorgvuldig worden nagegaan of de verkoop van 
vervuilende activa niet leidt tot grotere milieuschade op lange 
termijn, althans totdat gecoördineerde veranderingen wereld-
wijde regelgeving en beleid een veiliger kader bieden. 

Greenwashing risico 

Het vermogen in duurzame beleggingsfondsen is de afgelopen 
vier jaar verdubbeld tot ongeveer 3,6 biljoen USD (IMF HY Glo-
bal Financial Sustainability Report). Tegen 2050 zullen echter 
extra investeringen tot 20 biljoen USD nodig zijn om de doel-
stelling te halen om tegen die tijd de wereldwijde koolstofe-
missies tot net-nul te reduceren. 

Verwacht wordt dat ongeveer 70% van deze extra financie-
ring uit particuliere bronnen zal komen. Het potentieel voor 
"greenwashing" door vermogensbeheerders in deze omstan-
digheden doemt op en is onder de aandacht gebracht door re-
cente onderzoeken naar vermogensbeheergroepen. Beschul-
digingen van misleidende beweringen over de duurzaamheid 
van activa met een ESG-keurmerk hebben de slechte kwaliteit 
aan het licht gebracht van de gegevens die beschikbaar zijn 
om bedrijven te beoordelen, met uiteenlopende resultaten en 
subjectieve definities van wat ESG betekent. Er wordt beweerd 
dat sommige gegevensverstrekkers die bedrijven op ESG be-

oordelen, te veel vertrouwen op de eigen bekendmakingen 
van een bedrijf over duurzaamheid. 

Bovendien wordt gevreesd dat sommige fondsen worden 
omgedoopt tot ESG-fondsen om niet van nul een nieuw ESG-
fonds te moeten opstarten. Of erger nog, om bestaande nood-
lijdende portefeuilles te maskeren door te proberen beleg-
gingsstromen aan te trekken op basis van 'groene' referenties..

Bedrijven die alternatieve opties overwegen voor sommige 
controversiële maar lucratieve fossiele brandstoffen vormen 
joint ventures en splitsen bepaalde olie- en gasprojecten af in 
een afzonderlijke entiteit en brengen zo een parallel vehikel 
naar de beurs. "Waarom denk je dat deze bedrijven dit soort 
aparte bedrijven willen oprichten?", zegt een Europese top-
man uit de oliesector. "Je haalt niet alleen de schuld van de 
balans, je haalt ook de uitstoot van deze projecten weg." 

De meeste grote vermogensbeheerders beweren ESG te inte-
greren in al hun beleggingen. Ook dit is echter slecht gedefini-
eerd. Voor de ene vermogensbeheerder kan integratie beteke-
nen dat portefeuillebeheerders rekening moeten houden met 
de ESG-score van een bedrijf voordat ze een aandeel kopen. 
Voor een andere kunnen ze worden uitgesloten van het kopen 
van bepaalde aandelen.  

Figuur 9: Vanaf juli 2021 presteerde de Europese oliesector bijna 30% beter dan de bredere Europese index
Bron: Bloomberg 
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Kwartiel 1 (beste)

Ondernemingen met uitmuntend deugdelijk bestuur presteerden (gemiddeld) 
37% beter dan het vierde kwartiel in de afgelopen 5 jaar

Kwartiel 4 (slechtst)

Transparantie 

Transparantie is een sleutelfactor voor zowel ondernemin-
gen als beleggers. Ondernemingen hebben de plicht om alle 
belanghebbenden te voorzien van adequate financiële en 
duurzaamheidsgegevens, met name wanneer zij op openbare 
markten zijn genoteerd. Beleggers, en met name beleggers die 
ESG-criteria aan hun vermogen koppelen, moeten ook open 
zijn over waar ze beleggen, of juist niet, en waarom ze die keu-
zes maken. 

Gegevensverstrekkers die bedrijven beoordelen op hun 
ESG-credentials moeten er door middel van regelgeving toe 
worden verplicht consistente, vergelijkbare en betrouwbare 
gegevens te produceren. Een gebrek aan standaardisatie of 
consistentie tussen bestaande metingen en doelstellingen 
vertroebelt de wateren en verhoogt het potentieel voor green-
washing. Een verschuiving naar door derden geverifieerde 
Science Based Targets (SBT's) biedt een duidelijker kader voor 
het afstemmen van doelstellingen op de opwarmingsdrem-
pels die zijn vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs.

Ondernemingen hebben veel mogelijkheden om samen te 
werken met derde partijen zoals TFCD (Task Force on Clima-
te-Related Financial Disclosures), CDP (Carbon Disclosure 
Project) en beoordelingsinstanties zoals Sustainalytics. Deze 
partijen spelen een belangrijke rol in het verschaffen van on-
afhankelijke accreditatie over hoe een onderneming aan haar 
verplichtingen voldoet. 

Alternatieve benaderingen voor 
desinvestering - Een geïntegreerde aanpak 
met stimulerende maatregelen

Hieronder geven we een aantal principes die Euronav volgt en 
die volgens ons door de beleggers- en bedrijfssectoren zou-
den moeten worden gevolgd. Indien deze beginselen samen 
worden toegepast, kan de desinvestering trend en de vaak 
negatieve gevolgen die dit proces met zich mee kan brengen, 
worden teruggedrongen. 

De beursgenoteerde status is de beste

Kapitaalmarkten stellen terecht hoge eisen aan onderne-
mingen, waarbij de toegang tot kapitaal gepaard gaat met 
een hoge graad van controle en openbaarmaking. Euronav 
heeft er steeds naar gestreefd om de strengste normen inza-
ke deugdelijk bestuur na te leven (Persbericht: Euronav klimt 
naar tweede plaats in Webber Research's ESG scorecard 2021) 
en gelooft sterk in het "contract" tussen kapitaalmarkten en 
bedrijven. Dat contract vereist een gedetailleerd en constant 
toezicht in ruil voor toegang tot kapitaal tegen een redelijke 
kostprijs. Het is bewezen dat het naleven en toepassen van 
hoge governance normen in de scheepvaart werkt. Sinds 2016 
hanteert Webber Research (oorspronkelijk onder Wells Fargo) 
een ESG-scorecard die 's werelds top rederijen beoordeelt 
op hun corporate governance, kapitaal rentmeesterschap en 
emissie voorstellen. Sterkere corporate governance is over het 
algemeen geassocieerd met sterkere kapitaalmarkt prestaties 

 
Figuur10: Het beste deugdelijk bestuur heeft in de scheepvaart geleid tot de beste 
aandelenkoersprestaties, aldus de Webber Research ESG scorekaart daterend van 2016
Bron: Webber Research
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Korte termijn 2018-2023

•

•

•

•

Striktere EEDI en SEEMP

Energie-efficiëntie indicatoren

Snelheidsvermindering
Nationale actieplannen

Middellange termijn 2023-2030

•

•

Energie-efficiëntiemaatregelen voor nieuwe en
bestaande schepen, met gebruikmaking van
nieuwe indicatoren

Plan voor koolstofarme brandstoffen

Lange termijn 2030  �

•

•

Ontwikkeling van koolstofvrije 
brandstoffen

Nieuwe/innovatieve
emissiereductiemechanismen

2008 als basisjaar

Zsm piek

Intensiteit:
40 % reductie 

totaal: 50% reductie
Intensiteit: 70% reductie

Zsm nulemissies
binnen deze eeuw

Euronav neemt nu twee jaar deel aan het CDP programma en 
heeft zowel in 2021 als in 2020 een B rating gekregen, waardoor 
het één van de hoger gewaardeerde rederijen in dat universum is.

Opeenvolgende mijlpalen om vooruitgang te 
meten - geen langetermijndoelstellingen

Onze contacten met investeerders hebben vaak een verras-
sende inconsistentie aan het licht gebracht tussen wat wordt 
gezien als aanvaardbare emissiedoelstellingen voor sectoren 
die gemakkelijk te schrappen zijn of een lage uitstoot hebben, 
en die voor sectoren die moeilijk te schrappen zijn. Doelstellin-
gen op lange termijn (om niet te zeggen 'lang-grass') zoals 'Nul 
in 2050' lijken te worden geprezen wanneer ze worden vastge-
steld door sectoren die gemakkelijk te schrappen zijn en geen 
traceerbare routekaart naar nul publiceren, terwijl de sectoren 
die moeilijk te schrappen zijn, zoals de scheepvaart, kritiek 
krijgen omdat ze hun zinnen hebben gezet op 2030-doel-
stellingen. Ambitie mag niet worden beloond in plaats van 
verplichting, en wij vinden dat alle tijdschema's voor emissie-
reductie op controleerbare mijlpalen moeten worden vastge-
legd. Een goed voorbeeld is dat wie financiering op basis van 
de Poseidon-principes goedkeurt, zich ertoe moet verbinden 
de broeikasgasemissie-intensiteit tegen 2030 met 40% te ver-
minderen. Het traject voor een scheepvaartmaatschappij als 
Euronav is weergegeven in figuur 11ies tegen 2030 met 40% te 
verminderen. Het traject voor een scheepvaartmaatschappij 
als Euronav is weergegeven in figuur 11. 

Dit zorgt voor transparantie en is gemakkelijk te meten in een 
tijdskader dat voor iedereen toegankelijk is. Het zal snel duide-

lijk worden of een onderneming haar doelstellingen voor 2030 
zal halen. Het zal zeer snel duidelijk worden of een bedrijf zijn 
doelstellingen voor 2030 zal halen. Mislukking moet gevolgen 
hebben, waaronder desinvestering en een plan met langeter-
mijnvooruitzichten, maar beperkte of geen mijlpalen op dat 
traject mogen noch door beleggers, noch door bedrijven wor-
den getolereerd.

Inclusiviteit, stimulans en betrokkenheid - 
tweerichtingsverkeer

Desinvestering kan de enige weg lijken te zijn wanneer er 
geen erkend, levensvatbaar alternatief is en activa zoals olie 
of scheepvaart algemeen als niet-investeerbaar worden be-
schouwd. Naar onze mening moet uitsluiting van investerin-
gen een laatste redmiddel zijn, waarbij inclusie gebaseerd 
moet zijn op stimulansen. Er is een "derde weg" nodig waar-
bij vermogensbeheerders, banken en beleggers een flexibele 
aanpak hanteren en de middelen krijgen om echte "groene 
kampioenen" te herkennen en te labelen, zelfs in sectoren die 
moeilijk te saneren zijn. 

Betrokkenheid moet worden gekenmerkt door naleving van 
specifieke regels en maatregelen, zoals de Poseidon-principes, 
die in hun geval voorzien in een enkel op emissies gebaseerd 
mechanisme dat scheepvaartondernemingen moeten toepas-
sen. Het niet naleven van een specifieke gedragscode of het 
nauwelijks aandacht schenken aan duurzaamheid zou conse-
quenties en sancties moeten hebben voor bedrijven. De be-
drijven die de beste praktijken toepassen, moeten echter wor-
den gestimuleerd om toegang tot dergelijke kapitaalstromen 

Figuur 11: In de scheepvaart zijn reeds opeenvolgende doelstellingen van de emissies al vastgelegd 
Bron: DNV GL
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Beoordeling

Handhaving

Verantwoording

Transparantie

Ondertekenaars zullen op jaarbasis de koolstofintensiteit 
meten en de klimaataanpassing beoordelen - koolstof-
intensiteit in verhouding tot gevestigde decarbonisatie-
routes - van hun scheepvaartportefeuille met behulp van 
de methodologie die is vastgesteld door de Poseidon 
Principles.

Ondertekenaars zullen vertrouwen op classificatie-
bureaus of andere door de IMO erkende organisaties en 
verplichte normen die door de IMO zijn opgesteld voor 
het verstrekken van onbevooroordeelde informatie die 
wordt gebruikt om de aanpassing aan het klimaat te
beoordelen en erover te rapporteren.

Gestandaardiseerde convenantclausules zullen contrac-
tueel worden gemaakt in nieuwe bedrijfsactiviteiten om 
toegang tot hoogwaardige gegevens te garanderen.

Ondertekenaars zullen publiekelijk erkennen dat ze een 
ondertekenaar zijn van de Poseidon Principles en dat ze 
de resultaten van de klimaatafstemmingsscore van hun 
portefeuille van bedrijfsactiviteiten op jaarbasis zullen 
publiceren in overeenstemming met de technische
richtlijnen.

te behouden en niet aan de verkeerde kant van desinvestering 
te komen te staan. Een dergelijk kader is nodig om inclusiviteit, 
stimulansen en betrokkenheid mogelijk te maken..

Regelgeving

Er zijn gebieden in het hele spectrum van kapitaalinvesterin-
gen die moeilijk te beheren kunnen zijn. Het gebrek aan com-
merciële stimulansen voor de ontmanteling van oude nucleai-
re of olie-installaties betekent bijvoorbeeld dat de overheid de 
ontmanteling meestal financiert. Regelgevende en bestuurs-
organen moeten tactisch een kader vaststellen dat desinves-
tering in deze omstandigheden tegengaat. Wanneer olie activa 
in exploitatiemodellen terechtkomen die niet op dezelfde voet 
concurreren als die van een op een kapitaalmarkt genoteer-
de achtergrond, ontstaat een tweeledige markt en wordt een 
geringe naleving op gebieden als emissiereductie aangemoe-
digd. Regelgeving, met name op gebieden waar private equi-
ty activa heeft verworven die door de openbare markten zijn 
afgestoten (en/of verworpen) (bv. steenkool), moet worden 
gedwongen te voldoen aan een regelgevend "vangnet" om 
markten met twee snelheden te vermijden.

Opname van financiering in de kern 

Desinvestering is vaak een gemakkelijke oplossing, vooral 
wanneer de toegang tot financiering moeilijk en/of duur is. Als 
onderdeel van een gecoördineerd, constructief kader als al-
ternatief voor desinvestering, is financiering het belangrijkste 
puzzelstukje. De scheepvaart heeft een achtenswaardige en 

gecoördineerde aanpak ontwikkeld die nu al positieve resul-
taten oplevert binnen wat een moeilijk te beheersen emissie-
sector is. In 2019 werden de Poseidon-principes gelanceerd.

In wezen gaat het om een reeks op emissiereductie gerichte 
normen waaraan klanten van banken die kredieten aan de 
scheepvaartsector verstrekken zich moeten houden (voor 
meer details https://www.poseidonprinciples.org).

De uitstoot moet elk jaar worden teruggedrongen met als doel 
de CO2 emissie-intensiteit tegen 2030 met 40 % te verlagen. 
Dat financiering afhankelijk wordt gemaakt van een duidelijke 
doelstelling, in casu emissiereductie, toont goed hoe belang-
rijk financiering voor een sector is. Dit geldt voor zowel beurs-
genoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen. Een 
dergelijk initiatief remt desinvestering af, aangezien de verwe-
zenlijking van de doelstelling eerder leidt tot inclusie in plaats 
van exclusie.. 

Op dit moment zijn de Poseidon-principes geïntegreerd in 
ongeveer 70 % van de financiering in de scheepsvaartsector, 
zoals blijkt uit figuur 13. Dit moet worden gevierd en gepro-
moot omdat het illustreert wat een kapitaalintensieve sector 
als de scheepvaart kan realiseren door zich tegen de trend van 
desinvestering te verzetten.

The Poseidon Principes illustreren duidelijk hoe een gecoördi-
neerde aanpak van de financiering, gebaseerd op de hoogste 
bestuursnormen, maar gericht op een specifiek doel (in dit 
geval emissiereductie) een robuust en transparant raamwerk 

Figuur 12: Sleutelfactoren van de Poseidon Principles
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kan opleveren om de trend van desinvestering tegen te gaan. 

Conclusie

Euronav is een één product onderneming die ruwe olie veilig 
rond de planeet transporteert. Dat product zelf is onderhevig 
aan frequente beweringen dat het dichtbij of op “piekvraag” 
is en desinvestering is een kernpunt sinds 2015. Als rederij, is 
onze industrie kapitaalintensief (een nieuwe VLCC kost 110 
miljoen USD) met een hoge graad van regelgeving en een rela-
tief slechte reputatie op het gebied van deugdelijk bestuur, die 
historisch is gegroeid. Daarom zijn wij van mening dat wij op 
de eerste rij zitten om niet alleen de risico’s van desinvestering 
te beoordelen, maar ook te zien wat de kansen zijn. 

Het afstoten van activiteiten heeft financiële kwesties en kli-
maatverandering op de agenda gezet en een rol gespeeld bij 
het veranderen van het discours over de legitimiteit, reputa-
tie en levensvatbaarheid van de sector fossiele brandstoffen. 
Deze culturele impact heeft op zijn beurt bijgedragen tot 
veranderingen in de financiële sector door nieuwe eisen van 
aandeelhouders en beleggers en tot een verschuiving in het 
politieke debat. Het begrip "fiduciaire plicht" is in deze nieu-
we context opnieuw onder de loep genomen, samen met een 
heroriëntatie van de wijze waarop wij risico's in verband met 
klimaatverandering en sociale gevolgen beoordelen. 

Naar onze mening kan desinvestering een bot en discrimine-
rend instrument zijn om vaak complexe en onderling samen-

hangende doelstellingen te verwezenlijken. De focus moet 
liggen op wat wat desinvestering zal opleveren aan werkelijke 
CO2-reductie op lange termijn, en mag niet worden gebruikt 
omwille van het doel op zich. Wij zijn het eens met de geza-
menlijke studie door Harvard en de Universiteit van Chicago 
onder het auspices van het National Bureau of Economic Re-
search (NBER), waarvan de conclusie in september 2020 de 
volgende was: 

‘‘...desinvestering is rommelig en 
onvoorspelbaar...desinvestering 
of boycotting kan leiden tot te 
weinig of te veel afzet vanuit het 
perspectief van een welwillende 
planner. Het ontwrichtende, 
limiterende [sic] karakter ervan is 
doelgericht; daarom kunnen de 
resultaten niet worden gemeten, 
noch geverifieerd. Het is een doel 
op zich in plaats van een proces.”

Euronav gelooft niet dat alle bedrijven die in meer of mindere 
mate betrokken zijn in de fossiele brandstoffen industrie een 
vrijbrief moeten krijgen in hun toepassing van duurzaamheids-

Figuur 13: Verdeling van Shipping & Poseidon Principes banken
Bron; Poseidon Principles
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maatregelen. Desinvestering is een relevant en gepast instru-
ment in bepaalde omstandigheden om specifiek gedrag te 
voorkomen, of om recidivisten het kapitaal te ontnemen dat 
nodig is om hun niet-conforme business modellen verder te 
ontwikkelen. Het doel van dit document was echter aan te to-
nen dat de binaire keuze - investeren of desinvesteren - te bot 
en te simplistisch is. 

Er is ook een derde manier. Een gecoördineerd raamwerk, ge-
baseerd op stimulansen, dat zorgt voor de beste praktijken, 
duurzame economieën, en hoge standaarden inzake deug-
delijk bestuur in de arena van de publieke kapitaalmarkten is 
veruit het beste middel om de complexe doelstellingen van 
het koolstofvrij maken van de economie efficiënt te verwezen-
lijken.Zoals we hebben aangetoond, heeft de scheepvaart de 
belangrijkste parameters voor zo'n kader gedeeltelijk ontwik-
keld.

Het argument tegen desinvestering mag niet dienen als ver-
tragingstactiek voor de ontmanteling van sectoren waar de-
carbonisatie moeilijk is,. Integendeel, de taxonomie en regel-
geving moeten het waardesysteem eromheen veranderen en 
diegenen die dit systeem niet overnemen moeten de druk en 
de dreiging van desinvestering voelen. 

Uiteindelijk zijn wij van mening dat de ontwikkeling van groe-
ne kampioenen met toegang tot concurrerend geprijsd kapi-
taal over het gehele marktspectrum, met name in de moeilijk 
te behouden sectoren zoals de scheepvaart, voor alle belang-
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hebbenden (aandelenbeleggers, kredietinstellingen en obli-
gatiemarkten) de beste manier is om het koolstofarm maken 
binnen een praktisch tijdsbestek op bevredigende wijze te 
ondersteunen. Wij hechten veel waarde aan een dialoog met 
alle belanghebbenden om deze belangrijke onderwerpen te 
bespreken.

“Ten slotte moeten investeerders 
vragen stellen bij het idee dat de 
beste manier om vervuilers minder 
te laten vervuilen is hun aandelen 
te dumpen. Deze dumping wordt 
geacht de kapitaalkosten voor 
vervuilers te verhogen, en hen 
daardoor te beletten nieuwe 
investeringen te doen.. Maar dit 
werkt niet als er een overvloed 
is aan alternatief particulier 
geld dat bereid is die aandelen 
te kopen - wat het geval is. Om 
volledig groen te zijn, moeten de 
investeringsstrategieën minder 
zwart-wit zijn.”

Economist 11 februari 2022

Figuur 14
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Als je de drijvende krachten achter de maritieme industrie 
in 2021 in één zin zou moeten uitleggen, zou het "COVID-19" 
zijn, en dit lijkt ook het geval te zijn in 2022. Meer dan een jaar 
na de eerste uitbraak van de pandemie voelt de wereld nog 
steeds de effecten van vertraagde economische groei en trage  
olieconsumptie, en deze hebben op hun beurt invloed op de 
vraag naar olietankers, die relatief laag blijft.

Er zijn echter bij het ingaan van het nieuwe jaar positieve pun-
ten om naar uit te kijken. De wereldwijde vraag naar olie be-
vindt zich in herstelmodus. We hebben het pre-pandemische 
niveau nog niet bereikt, maar 2022 lijkt het jaar te zijn dat de 
meeste rapporteringsbureaus aanduiden als het jaar waarin 
de vraag naar olie deze mijlpaal zal bereiken. Vooral Aziatische 
economieën gaan erop vooruit en plaatsen als China en India 
bevinden zich al op het punt waarop de vraag is genormali-
seerd. Op wereldschaal voorspelt Platts dat de vraag in 2022 
gemiddeld 103,3 miljoen vaten per dag zal bedragen. Dit in ver-
gelijking met een 2019-gemiddelde van 102,6 miljoen vaten per 
dag. Een factor die de basisvraag naar olie verder zou kunnen 
stimuleren, is het aanvullen van de voorraden. De voorraden in 
de meeste grote OESO-hubs liggen aanzienlijk onder het pre-
COVID-19-niveau en zullen waarschijnlijk op korte tot middel-

lange termijn moeten worden aangevuld. Het overschakelen 
van kolen en gas op olie, waar de prijzen tegen het einde van 
2021 zijn gestegen als gevolg van een aanbodtekort, zou ook in 
het begin van 2022 de vraag kunnen blijven stimuleren.

De positieve vooruitzichten voor de vraag naar olie zetten de 
OPEC en haar bondgenoten onder druk om te reageren met 
verhoogde voorraaddoelstellingen. De olieproductie van de 
groep is al gestegen doorheen 2021 en zal naar verwachting 
gestaag blijven stijgen tot 2022. De wereldwijde olievoorzie-
ning stijgt sterk en zal naar verwachting groeien met 6,6 mil-
joen vaten per dag in 2022 op basis van cijfers van Platts.

Aan de aanbodzijde van schepen gaan we een tijd in die klaar 
is voor een beperkte vlootgroei. De bestelactiviteit is aanzien-
lijk vertraagd en het is onwaarschijnlijk dat we de komende 
twee tot drie jaar veel toevoegingen zullen zien aan de or-
derboeken voor levering in de komende twee tot drie jaar. De  
vloten van ruwe olietankers worden ouder en het potentieel 
voor een aanzienlijke uitfasering in de komende twaalf maan-
den blijft groot. 

We hebben de verbeteringen in de vraag naar en het aanbod 

Vooruitzichten voor 2022
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van olie nog niet tot uiting zien komen in een aanhoudende 
hogere activiteit in de tankermarkt. Een grotere vraag naar 
tankers op de korte termijn wordt ondersteund door facto-
ren zoals fundamentele verbeteringen in het olieverbruik, 
een toenemende vraag naar olie doordat stijgende gasprijzen 
een brandstofsomschakeling stimuleren, en lage wereldwijde 
voorraden ruwe olie die moeten worden aangevuld.

Er zijn bepaalde risico's aan deze vooruitzichten. Nieuwe  
golven van COVID-19 die zich wereldwijd verspreiden, kunnen 
de huidige voorspellingen van de vraag belemmeren. We zou-
den ook een scenario kunnen zien waarin OPEC+ besluit de  
productiedoelstellingen te verlagen en waardoor de vraag 
naar tankers negatief beïnvloed wordt. De huidige hoge prij-
zen voor ruwe olie kunnen wegen op de vraag naar aankopen 
van’ verse’ ruwe olie, de raffinagemarges en de consumptie in 
het algemeen.

Het is duidelijk dat de tragische gebeurtenissen die zich op 
het moment van schrijven in Oekraïne voordoen, een impact 
kunnen hebben op de olietankerstromen voor 2022. Russi-
sche ruwe olie kan mogelijk worden verdrongen door alterna-
tieve tankerstromen en er worden sancties ingevoerd die de  

wereldwijde groei van het bruto binnenlands product (bbp) 
waarschijnlijk zouden vertragen. De precieze impact op de 
markt voor ruwe olietankers zal ook worden bepaald door een 
hogere olieprijs en het mogelijke effect ervan op de vraag. De 
duur en omvang van deze grotendeels geopolitieke gebeurte-
nissen is op het moment van schrijven zeer onzeker.

Hoewel de vraag er veelbelovend uitziet, zij het met enig neer-
waarts risico, kan het aanbod van olie een beperkende factor 
zijn. Het valt nog te bezien hoe OPEC+ het hele jaar door zal 
handelen, aangezien het vraagbeeld kan veranderen. Aan de 
zijde van het aanbod van schepen is de geleidelijke afschaf-
fing van oudere tonnage van het grootste belang om de markt 
weer op een bepaald evenwichtsniveau te brengen. Het lijkt 
erop dat alles in het teken staat van een grote uitstroom van 
tonnage met hogere sloopprijzen, inkomende milieuregels en 
een relatief lage vrachtmarkt. Als dit effect zou hebben, zouden 
we in het jaar 2022 echte verschuivingen op de tankermarkten 
kunnen zien.
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Vloot van Euronav op 
31 december 2021
VLCC’s en V-plus in eigendom
Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

Aegean 100% 2016 299.999 21.,2 Belgisch 332,97 Hyundai H.I.
Alboran 100% 2016 298.991 21,62 Liberiaans 332,97 Hyundai H.I.

Alex 100% 2016 299.445 21,6 Belgisch 333 Hyundai H.I.

Alice 100% 2016 299.320 21,6 Belgisch 333 Hyundai H.I.

Alsace 100% 2012 320.350 22.5 Frans 330 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 21,6 Frans 333 Hyundai H.I.
Antigone 100% 2015 299.421 21,6 Grieks 333 Hyundai H.I.
Aquitaine 100% 2017 298.767 21,62 Belgisch 333 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 Hyundai H.I.
Ardeche 100% 2017 298.642 21,62 Belgisch 333 Hyundai H.I.

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

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

Delos 100% 2021 300.200 21,60 Belgisch 336 Daewoo H.I.

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

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

Dickens 100% 2021 299.550 21,60 Belgisch 336 Daewoo H.I.

Diodorus 100% 2021 300.200 21,60 Belgisch 336 Daewoo H.I.

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

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

Doris 100% 2021 300.200 21,60 Belgisch 336 Daewoo H.I.

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

Europe 100% 2002 441.561 24,53 Frans 380 Daewoo H.I.

Hakata 100% 2010 302.550 21,03 Frans 333 Universal

Hakone 100% 2010 302.624 21,03 Grieks 333 Universal

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

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

Hirado 100% 2011 302.550 21,03 Grieks 333 Universal
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Hojo 100% 2013 302.965 21,64 Belgisch 330 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.

Oceania 100% 2003 441.561 24,53 Belgisch 380 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 22,1 Belgisch 319,57 STX O&S

Sonia 100% 2012 314.000 22,1 Frans 319,57 STX O&S

Nieuwbouwschepen*

Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

HSHI 8132 100% 2023 299.158 21,70 TBD 328 Hyundai Samho Heavy 
Industries Co., Ltd.

HSHI 8133 100% 2023 299.158 21,70 TBD 328 Hyundai Samho Heavy 
Industries Co., Ltd.

HSHI 8134 100% 2023 299.158 21,70 TBD 328
Hyundai Samho Heavy 

Industries Co., Ltd.

*Deze schepen worden geleverd aan Euronav tijdens het eerste en derde kwartaal van 2023.

Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

VLCC’s in naakte rompbevrachting
Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

Nautica 100% 2008 307.284 22,72 Liberiaans 321,7 Dalian S.I.

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

Nectar 100% 2008 307.284 22,72 Liberiaans 321,6 Dalian S.I.

Neptun 100% 2007 307.284 22,72 Marsh I 321,7 Dalian S.I.

Noble 100% 2008 307.284 22,72 Liberiaans 321,7 Dalian S.I.

Nucleus 100% 2007 307.284 22,72 Marsh I 321,64 Dalian S.I.

Newton No 2009 307.284 22,3 Liberiaans 321,7 Dalian S.I.
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Suezmax-schepen in eigendom
Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

Bari 50% 2005 159.186 17,07 Marsh I 274,47 Hyundai H.I.

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

Cap Corpus Christi 100% 2018 156.600 17,15 Grieks 277 Hyundai H.I.

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

Cap Guillaume 100% 2006 158.889 17 Grieks 274 Samsung H.I.

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

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

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

Cap Philippe 100% 2006 158.920 17 Grieks 274 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 Hyundai H.I.

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

Cap Theodora 100% 2008 158.819 17 Grieks 274 Samsung H.I.

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

Capt. Michael 100% 2012 157.648 17 Grieks 274,82 Samsung H.I.
Fraternity 100% 2009 157.714 17,02 Belgisch 274,2 Samsung H.I.
Maria 100% 2012 157.523 17 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

Sienna 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.

Nieuwbouwschepen*

Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

Cedar 100% 2022 157.310 17,2 Greek 274 Daehan Shipbuilding 
Co. Ltd.

Cypress 100% 2022 157.310 17,2 Greek 274 Daehan Shipbuilding 
Co. Ltd.

HSHI 8135 100% 2023 156.851 17,65 TBD 270 Hyundai Samho Heavy 
Industries Co., Ltd.

HSHI 8136 100% 2024 156.851 17,65 TBD 270 Hyundai Samho Heavy 
Industries Co., Ltd.

HSHI 8137 100% 2024 156.851 17,65 TBD 270 Hyundai Samho Heavy 
Industries Co., Ltd.

*Deze schepen worden geleverd aan Euronav tijdens het tweede en vierde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024.
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FSO’s (Floating, Storage and Offloading) in eigendom
Naam Eigendom Bouwjaar Dwt Diepgang Vlag Lengte (m) Scheepswerf

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

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

AER - Afkorting van ‘Annual Efficiency Ratio’. Dit is de 
verhouding van de koolstofemissies van een schip per 
werkelijke capaciteitsafstand (bijv. Dwt x nm gevaren). De 
AER gebruikt de parameters van brandstofverbruik, afgelegde 
afstand en het ontwerp van het draagvermogen. Het geeft een 
index weer op basis van het tonnageaanbod.

Ballast - Zeewater dat in de scheepstanks genomen wordt om 
de juiste diepgang, trim (langsscheepse helling) of stabiliteit 
te bereiken. Ballast kan worden ingenomen in gescheiden 
ballasttanks (SBT), die zich buiten de ladingtanks van het 
schip bevinden (dubbelwandige opstelling), en in voor- en 
achterpiektanks.

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.

Bevrachtingsovereenkomst of Charter - 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 (tijdbevrachtingsovereenkomst).

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.

BIMCO - Baltic and International Maritime Council 
Organisation voor reders, bevrachters, scheepsmakelaars en 
agenten. In totaal is ongeveer 60% van de koopvaardijvloot 
van de wereld een BIMCO-lid, gemeten naar tonnage (gewicht 
van de geloste schepen).

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. 
De Baltic Exchange publiceert eveneens dagelijks een lijst met 
scheepvaarttarieven.

bpd - Afkorting voor ‘Barrels per Day’, wat staat voor vaten per 
dag. Dit is is een maatstaf voor de olieproductie, weergegeven 
door het aantal vaten olie dat op één dag wordt geproduceerd.

Broeikasgassen - Samengestelde gassen die warmtestraling 
in de atmosfeer vasthouden. Hun aanwezigheid in de 
atmosfeer maakt het aardoppervlak warmer. De belangrijkste 
broeikasgassen zijn koolstofdioxide, methaan, lachgas en de 
ozon.

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

Bunker - Bunkers omvat alle belastbare aardolieproducten 
die aan boord van een schip worden geladen om door dat 
schip te worden geconsumeerd. Internationale maritieme 
bunkers beschrijven de hoeveelheden stookolie die worden 
geleverd aan schepen van alle vlaggen die actief zijn in de 
internationale scheepvaart. Het is de brandstof die wordt 
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gebruikt om deze schepen aan te drijven.

CAO - Afkorting voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Dit is 
een schriftelijk contract dat via collectieve onderhandelingen 
voor werknemers tot stand komt door een of meer 
vakbonden met het management van een bedrijf (of met 
een werkgeversvereniging) dat de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van werknemers regelt. Dit omvat 
het reguleren van de lonen, voordelen en plichten van de 
werknemers en de plichten en verantwoordelijkheden van 
de werkgever of werkgevers en bevat vaak regels voor een 
geschillenbeslechtingsproces.

CDP - Het Carbon disclosure Project is een 
liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk die het 
wereldwijde openbaarmakingssysteem beheert voor 
investeerders, bedrijven, steden, staten en regio's om hun 
milieu-impact te beheren. De wereldeconomie beschouwt 
CDP als de gouden standaard voor milieurapportage met de 
rijkste en meest uitgebreide dataset over acties van bedrijven 
en steden

CII - De ‘Carbon Intensity Indicator’ of koolstofintensiteits-
indicator is een antwoord op de behoefte van het bedrijf 
om te evolueren naar een bedrijfsmodel dat compatibel is 
met de Overeenkomst van Parijs, waarbij tegen 2050 netto-
nul emissies worden behaald. Deze indicator wordt gebruikt 
om de voortgang te volgen en de meest geschikte en tijdige 
efficiënte hefbomen toe te passen.

COA - Bevrachtingscontract of Contract of Affreightment - 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.

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.

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.

Droogdok - Een periode waarin een schip buiten dienst is 
en wanneer geplande herstellingen en onderhoud worden 
uitgevoerd, met inbegrip van alle onderwateronderhoud 
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.

DTA - Een ‘Deferred Tax Asset’ of uitgestelde belastingvordering 
is een post op de balans die het gevolg is van te veel betaalde 
of vooruitbetaalde belastingen.

DTL - Een ’Deferred Tax Liability’ of uitgestelde belastingschuld 
is een belasting die wordt beoordeeld of verschuldigd is voor 
de huidige periode, maar nog niet is betaald - wat betekent 
dat deze uiteindelijk zal worden betaald. Het uitstel komt van 
het verschil in timing tussen het moment waarop de belasting 
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wordt opgebouwd en het moment waarop de belasting wordt 
betaald.

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.

Duurzaamheidsgerelateerde leningen - Duurzaamheids-
gerelateerde leningen of ESG-leningen zijn leningen voor 
algemene bedrijfsdoeleinden die worden gebruikt om de 
inzet van leners voor duurzaamheid te stimuleren en om 
ecologisch en sociaal duurzame economische activiteiten 
en groei te ondersteunen. Volgens dit kredietmodel betalen 
kredietnemers hogere rentetarieven wanneer ze bepaalde 
doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en 
bestuur niet halen. Op dezelfde manier betalen ze minder als 
ze de ESG-doelstellingen overtreffen.

dwt - Deadweight Tonnage of draagvermogen - Het draagver-
mogen 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, voorra-
den, passagiers en bemanning.

EBITDA - EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortisation. Het is een maatstaf voor de 
brutowinst met aftrek van overheadkosten van een bedrijf. In 
het Nederlands is de vertaling: Inkomsten voor aftrek van inte-
rest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.

EEDI - De energy Efficiency Design Index voor nieuwe schepen 
is de belangrijkste technische maatregel en heeft tot doel het 
gebruik van energiezuinigere (minder vervuilende) apparatuur 
en motoren te bevorderen. De EEDI vereist een minimaal ener-
gie-efficiëntieniveau per capaciteitsmijl (bijv. Tonmijl) voor 
verschillende scheepstypes en -groottes. Sinds 1 januari 2013 
moet een nieuw scheepsontwerp voldoen aan het referentie-
niveau voor hun scheepstype.

EEOI - De Energy Efficiency Operational Index is de hoeveel-
heid CO2 die het schip uitstoot per tonmijl werk. Het is de ver-
houding tussen de uitgestoten CO2 en de tonmijl (hoeveelheid 
vracht x nm gevaren). De totale operationele emissies om te 
voldoen aan de vereiste transportwerkzaamheden wordt 
meestal gekwantificeerd over een periode die meerdere reizen 
omvat. Het meet de verhouding tussen de CO2-uitstoot van 
een schip per eenheid transportwerk.

EEXI - Energy Efficiency Existing Ship Index beschrijft in prin-
cipe de CO2-uitstoot per vrachtton en mijl. Het bepaalt de ge-
standaardiseerde CO2-uitstoot gerelateerd aan geïnstalleerd 
motorvermogen, transportcapaciteit en scheepssnelheid. De 
EEXI is een ontwerpindex, geen operationele index. De EEXI 

wordt toegepast op bijna alle zeevracht- en passagierssche-
pen boven de 400 brutotonnage.

EIA - Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) 
is het statistische bureau van het Department of Energy. Het 
biedt beleidsafhankelijke gegevens, prognoses en analyses 
om deugdelijke beleidsvorming, efficiënte markten en begrip 
van het publiek met betrekking tot energie en de interactie 
met de economie en het milieu te bevorderen.
Eigen aandelen - Eigen aandelen, ook bekend als eigen aan-
delen of teruggekochte aandelen, verwijst naar voorheen 
uitstaande aandelen die door het uitgevende bedrijf worden 
teruggekocht van aandeelhouders.

FPSO - Floating Production Storage and Offloading - FP-
SO-schepen zijn bedoeld voor het opvangen van koolwater-
stofvloeistoffen 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 ver-
werkingsapparatuur op het dek en met koolwaterstoftanks in 
de romp van het vaartuig.

FSO - Floating Storage and Offloading - Een FSO-schip wordt 
vaak gebruikt op olievelden waar het niet mogelijk of niet doel-
treffend 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.

GEI - Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), De GEI biedt 
transparantie in gendergerelateerde praktijken en beleid bij 
beursgenoteerde bedrijven, waardoor de breedte van ecologi-
sche, sociale en governance (ESG) -gegevens die beschikbaar 
zijn voor beleggers, wordt vergroot. 

Groen Paspoort - Het groen paspoort bevat details van alle 
materialen, vooral die schadelijk zijn voor de menselijke ge-
zondheid, die worden gebruikt bij de constructie van een schip. 
Het groene paspoort wordt tijdens de bouw door de scheeps-
werf afgeleverd en wordt later bijgewerkt met alle wijzigingen 
die tijdens de levensduur aan het schip zijn aangebracht.

HELMEPA - The Hellenic Marine Environment Protection As-
sociation - de baanbrekende vrijwillige inzet van Griekse zee-
varenden en reders om de zeeën te beschermen tegen door 
schepen veroorzaakte vervuiling, ondernomen in Piraeus, op 
4 juni 1982. Onder het motto ‘To Save the Seas’ hebben ze hun 
initiatief tot op heden consequent gesteund.

IFRS - IFRS-standaarden zijn internationale financiële rappor-
teringsstandaarden die bestaan uit een reeks boekhoudregels 
die bepalen hoe transacties en andere boekhoudkundige 
gebeurtenissen in de jaarrekening moeten worden gerappor-
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teerd.

IGO - Een intergouvernementele organisatie of internationale 
organisatie is een organisatie die voornamelijk bestaat uit soe-
vereine staten (aangeduid als lidstaten) of uit andere intergou-
vernementele organisaties.

IHM - De Inventaris van Gevaarlijke Materialen (IHM) is een lijst 
met scheepsspecifieke informatie over de werkelijk aan boord 
aanwezige gevaarlijke stoffen, hun locatie en geschatte hoe-
veelheden

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

IoT - The Internet of Things (IoT) of het ‘Internet der Dingen’ 
beschrijft het netwerk van fysieke objecten - 'dingen' - die zijn 
ingebed met sensoren, software en andere technologieën met 
als doel het verbinden en uitwisselen van gegevens met ande-
re apparaten en systemen via internet. Deze apparaten varië-
ren van gewone huishoudelijke voorwerpen tot geavanceerde 
industriële gereedschappen.

Intertanko - International Association of Independent Tan-
ker Owners - Internationale Vereniging van Onafhankelijke 
Tankeruitbaters is een brancheorganisatie. Het fungeert sinds 
1970 als de stem voor onafhankelijke tankereigenaars op regi-
onaal, nationaal en internationaal niveau. De vereniging werkt 
actief aan een reeks technische, juridische, commerciële en 
operationele kwesties die van invloed zijn op eigenaren en ex-
ploitanten van tankers over de hele wereld.

ISM Code - De International Safety Management Code is een 
reeks IMO-voorschriften waaraan scheepsexploitanten en 
schepen moeten voldoen. Het doel van de ISM-code is te voor-
zien in een internationale norm voor het veilig beheren en ex-
ploiteren van schepen en het voorkomen van verontreiniging.

ITF - The International Transport Workers’ Federation (ITF) 
is een democratische federatie onder leiding van filialen die 
wordt erkend als de grootste transportautoriteit ter wereld. 
De ITF helpt zeevarenden sinds 1896 en vertegenwoordigt 
vandaag de dag de belangen van zeevarenden over de hele 
wereld, van wie meer dan 600.000 leden zijn van bij de ITF aan-
gesloten vakbonden. De ITF werkt aan het verbeteren van de 
omstandigheden voor zeevarenden van alle nationaliteiten en 
aan adequate regulering van de scheepvaartsector om de be-
langen en rechten van de werknemers te beschermen. De ITF 

helpt bemanningen ongeacht hun nationaliteit of de vlag van 
hun schip.

ITOPF - De International Tanker Owner Pollution Federation is 
een non-profitorganisatie die is opgericht namens reders van 
over de hele wereld om een effectieve reactie te promoten bij 
het morsen van olie, chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen 
op zee.

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 
is een vorm van prestatiemeting. Een organisatie kan gebruik-
maken van KPI’s om haar succes of dat van een bepaalde acti-
viteit waarin zij betrokken is, te evalueren.

LNG - Vloeibaar aardgas (liquid natural gas) is gemaakt gedu-
rende miljoenen jaren van transformatie van organische mate-
rialen, zoals plankton en algen. Aardgas bestaat voor 95% uit 
methaan, wat eigenlijk de schoonste fossiele brandstof is. Bij 
de verbranding van aardgas komen voornamelijk waterdamp 
en kleine hoeveelheden koolstofdioxide (CO2) vrij. Deze eigen-
schap betekent dat de bijbehorende CO2-uitstoot 30 tot 50% 
lager is dan die van andere brandbare brandstoffen.

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

MACN - Het Maritime Anti-Corruption Network is een wereld-
wijd zakelijk netwerk dat werkt aan zijn visie van een mari-
tieme industrie zonder corruptie die eerlijke handel mogelijk 
maakt ten voordele van de samenleving als geheel.

mbpd - Million barrels per day ofwel miljoen vaten per dag 
(Cfr. bpd)

MLC - De Maritime Labour Convention, 2006 stelt minimum-
vereisten voor bijna elk aspect van de werk- en leefomstan-
digheden voor zeevarenden, inclusief wervings- en plaatsing-
spraktijken, arbeidsvoorwaarden, werktijden en rusttijden, 
repatriëring, jaarlijks verlof, betaling van loon, huisvesting, 
recreatievoorzieningen, voedsel en catering, gezondheidsbe-
scherming, veiligheid en gezondheid op het werk, medische 
zorg, welzijnsdiensten aan land en sociale bescherming.

Mt - Metrische ton (of ton) brandstof - hoeveelheid in liters 
hangt af van het brandstoftype

MOPU - Mobile Offshore Production Unit - Een mobiele offsho-
reproductie-eenheid is elk type draagbare constructie die kan 
worden hergebruikt bij het verkrijgen van olie en gas uit de 
zeebodem. Deze worden meestal gebruikt wanneer de boor-
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diepte meer dan 500 meter bedraagt. Als het water ondieper 
is, worden vaste platforms aangelegd.
Naakte rompbevrachting - Een bevrachting waarbij de klant 
dagelijks of maandelijks een vast tarief betaalt voor het ge-
bruik van een schip gedurende een bepaalde periode. De klant 
betaalt alle uitbatingskosten van het schip, inclusief reis- en 
scheepskosten. Naakte rompbevrachtingen zijn meestal op 
lange termijn.

NAMEPA - Een door de maritieme industrie geleide organi-
satie van milieustewards die het mariene milieu beschermen 
door de beste praktijken van de duurzame maritieme industrie 
te promoten en zeevarenden, studenten en het publiek voor te 
lichten over de noodzaak en strategieën voor het wereldwijd 
beschermen van oceanen, meren en rivieren.

ngo - Een niet-gouvernementele organisatie, ook wel non-gou-
vernementele organisatie genoemd, is een organisatie die on-
afhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier 
richt op een verondersteld maatschappelijk belang. Over het 
algemeen gaat het om organisaties die werken aan het be-
vorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelings-
werk of mensenrechten.

NOx - In de atmosferische chemie is NOx een verzamelnaam 
voor de stikstofoxiden die het meest relevant zijn voor lucht-
verontreiniging, namelijk stikstofmonoxide (NO) en stikstofdi-
oxide (NO2). Deze gassen dragen bij aan de vorming van smog 
en zure regen, en tasten de troposferische ozon aan.

OESO - De Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling is een samenwerkingsverband van 37 landen om 
sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en 
te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke 
problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te 
stemmen.

OPEC - De organisatie van olie-exporterende Landen (OPEC) 
is een organisatie van 13 olieproducerende landen. De missie 
van de organisatie is om 'het petroleumbeleid van haar lid-
staten te coördineren en te verenigen en de stabiliteit van de 
oliemarkten te verzekeren, om te zorgen voor een efficiënte, 
economische en regelmatige levering van petroleum aan con-
sumenten, een vast inkomen voor producenten en een redelijk 
rendement op kapitaal voor degenen die in de aardolie-indus-
trie investeren.

OPEC+ - The Organisation of the Petroleum Exporting Coun-
tries Plus - Dit is een losjes gelieerde entiteit die bestaat 
uit de 13 OPEC-leden en 10 van 's werelds belangrijkste 
niet-OPEC-olie-exporterende landen.
OCIMF - Het Oil Companies International Marine Forum is een 
vrijwillige vereniging van oliebedrijven met een belang in het 

vervoer en de opslag in terminals van ruwe olie, olieproduc-
ten, petrochemische producten en gas. OCIMF richt zich uit-
sluitend op het voorkomen van schade aan mens en milieu 
door het promoten van best practices in het ontwerp, de con-
structie en de exploitatie van tankers, binnenvaartschepen en 
offshore schepen en hun contact met terminals.

Overliggeld - Extra inkomsten betaald aan de reder in het ka-
der 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 bevrachtingsover-
eenkomst.

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

Plimsoll-lijn of -merk - Internationaal erkende lijn die op de 
zijkant van een schip geschilderd is. Als een schip wordt gela-
den, mag het waterniveau niet boven de lijn uitkomen. Afhan-
kelijk van de watertemperatuur, het zoutgehalte van het water 
en het seizoen, kan het water tot aan verschillende hoogtes op 
de lijn reiken.

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 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 eigen-
schappen. Daardoor kunnen Poolpunten enkel gebruikt wor-
den 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 wor-
den door de reder onder een reisbevrachtingsovereenkomst. 
Deze kosten worden afgetrokken van de scheepsinkomsten 
om de gemiddelde dagelijkse tijdbevrachtingstarieven of TCE 
te berekenen voor reisbevrachtingsovereenkomsten.

Romp - Het waterdichte lichaam van een schip of boot. De 
romp kan aan de bovenkant openen (zoals een bijboot), of kan 
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geheel of gedeeltelijk bedekt zijn met een dek.

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

SBT - Segregated Ballast Tanks zijn speciale tanks die uitslui-
tend zijn gebouwd om ballastwater op olietankers te vervoe-
ren. Ze zijn volledig gescheiden van de lading en er worden 
brandstoftanks en alleen ballastpompen gebruikt in de SBT.

Scrubber - Verkorte term voor uitlaatgasreinigingssystemen ( 
Exhaust Gas Cleaning Systems - EGCS) of SOx (zwaveldioxide) 
-scrubbers. Deze worden gebruikt om schadelijke elementen 
(voornamelijk zwaveloxiden) uit uitlaatgassen van schepen 
te verwijderen door waswater uit de zee te gebruiken om het 
uitlaatproduct te neutraliseren. Er zijn twee hoofdcategorieën: 
scrubbers met open kringloop die waswater lozen dat wordt 
gebruikt in de oceaan en gesloten kringlopen die het afval-
product vasthouden totdat het op een geschikte locatie kan 
worden afgeleverd.

SEEMP - Het Ship Energy Efficiency Management Plan is een 
operationele maatregel die een mechanisme instelt om de 
energie-efficiëntie van een schip op een kosteneffectieve ma-
nier te verbeteren. Het SEEMP biedt ook een benadering voor 
rederijen om de efficiëntie van schepen en vloot in de loop van 
de tijd te beheren, waarbij bijvoorbeeld de Energy Efficiency 
Operational Indicator (EEOI) als monitoringinstrument wordt 
gebruikt. 

Schalieolie - Ruwe olie die wordt gewonnen uit oliehouden-
de 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, voorra-
den en benodigdheden voor het schip, smeerolie, onderhoud 
en herstellingen, verzekering en communicatiekosten in ver-
band met de uitbating van een schip.

SOx - De twee belangrijkste verontreinigende stoffen van de 
emissie van het schip zijn stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxi-
den (SOx). Deze gassen hebben nadelige effecten op de ozon-
laag in het troposfeergebied van de aardatmosfeer, wat resul-
teert in het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

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 Classificatiebu-
reau.

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

Spotmarkt - De markt voor onmiddellijk verhuur van sche-
pen.

Spotprijs - Huidige marktprijs voor een activum of grondstof

Suezmax - Het grootste scheepstype dat door het Suezka-
naal 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).

SDG - De Sustainable Development Goals, ook bekend als de 
Global Goals, zijn in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde 
Naties aangenomen als een universele oproep tot actie om 
een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen 
en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en welvaart genie-
ten door 2030.

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 selecte-
ren, het aantrekken en het opleiden van bemanning en kun-
nen ook het regelen van noodzakelijke verzekeringen omvat-
ten.

TCE - Time charter Equivalent - is een standaardprestatie-
maatstaf voor de scheepvaartsector die voornamelijk wordt 
gebruikt om periodieke veranderingen in de prestaties van 
een rederij te vergelijken, ondanks veranderingen in de mix 
van chartertypes (dwz spotcharters, tijdcharters en naakte 
rompbevrachtingscharters) waaronder de schepen werkzaam 
kunnen zijn tussen de periodes. Een standaardmethode om 
TCE te berekenen, is om de reisopbrengsten (na aftrek van 
kosten) te delen door beschikbare dagen voor de relevante 
periode. De uitgaven bestaan voornamelijk uit haven-, kanaal- 
en brandstofkosten.
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Tijdbevrachtingsovereenkomst - Een bevrachtingsovereen-
komst 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 la-
ding. 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 is een verticaal aangemeerde 
drijvende constructie die gewoonlijk 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 wind-
turbines.

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, onafhan-
kelijk van het resultaat van de vennootschap (winst of verlies).

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

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.

Trampvaart - In tegenstelling tot de lijnvaart, varen tramp-
schepen zonder vaste dienstregeling, route of bestemmings-
havens. Trampschepen gaan naar waar de lading is en vervoe-
ren deze lading naar waar gevraagd wordt, binnen redelijke 
grenzen, zoals taxi’s.

ULCC - Ultra Large Crude Carriers (ULCC) zijn de grootste 
scheepvaartschepen ter wereld met een grootte variërend 
van 320.000 tot 500.000 dwt. Vanwege hun gigantische om-
vang hebben ze op maat gemaakte terminals nodig. Als ge-
volg daarvan bedienen ze een beperkt aantal havens met 
voldoende faciliteiten om ze te huisvesten. Ze worden voor-
namelijk gebruikt voor het transport van ruwe olie over zeer 
lange afstanden van de Perzische Golf naar Europa, Azië en 
Noord-Amerika. ULCC zijn de grootste scheepvaart schepen 

die ter wereld worden gebouwd met standaardafmetingen 
van 415 meter lengte, 63 meter breedte en 35 meter diepgang. 

Ultra Deep Water (UDW) - waterdiepte van meer dan 1.500 
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 me-
ter. Olietankers vervoeren de olie niet meer in vaten (tot in de 
19de eeuw wel). Nu wordt het begrip alleen nog gebruikt als 
volume-eenheid.

Vetting - Ship Vetting is een risicobeoordelingsproces dat 
wordt uitgevoerd door bevrachters en terminalexploitanten 
om te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van gebrekki-
ge schepen of binnenschepen wanneer goederen over zee of 
over de binnenwateren worden vervoerd.

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. Om ze te onder-
scheiden van kleinere ULCC's, krijgen deze schepen soms de 
V-Plus-maataanduiding.

Winstdeelname - Een mechanisme dat, afhankelijk van de 
uitkomst van de onderhandelingen, onder bepaalde bevrach-
tingsovereenkomsten wordt overeengekomen en waarbij de 
verhuurder (eigenaar van het schip) het recht heeft op een ver-
hoging van de overeengekomen (minimum) basishuurprijs ten 
bedrage van een bepaald percentage van het verschil tussen 
deze basishuurprijs en de gemiddelde tarieven die op de spot-
markt 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 wor-
den mits vermelding van een vrachtprijs zonder dat iedere 
individuele reis afzonderlijk berekend en afgesproken hoeft te 
worden.

WTI-olieprijs - (US Oil) West Texas Intermediate, een van de 
drie belangrijkste benchmarks voor olieprijzen
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