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Hoogtepunten 2022
Inhoudstafel 29 april 2022 

Euronav kondigde de aankoop aan van twee eco-VLCC’s, 
de Chelsea (omgedoopt tot Dalis) (2020 – 299.995 dwt) en 
de Ghillie (omgedoopt tot Derius) (2019 – 297.750 dwt), 
voor 179 miljoen USD in totaal in contanten. 

29 april 2022 
Euronav kondigde de verkoop aan van vier oudere S-klasse 
VLCC’s voor een totale prijs van 198 milljoen USD. De vier 
schepen zijn de Sandra (2011 – 323.527 dwt), Sara (2011 
– 322,000 dwt), Simone (2012 – 315.988 dwt) en de Sonia 
(2012 – 314.000 dwt). 

5 mei 2022
Euronav stelde haar decarbonisatiestrategie en -mijlpalen 
voor tijdens een virtueel evenement.

23 mei 2022
Euronav werd lid van het Waterborne Technology Platform.

7 juni 2022
Euronav kondigde aan dat het de volle eigenaar werd van 
het FSO-platform dat de Vennootschap voorheen in een 
50-50 joint venture aanhield met International Seaways, 
Inc. De twee geconverteerde ULCC’s, de FSO Asia en FSO 
Africa, werden aangekocht voor een totaalbedrag van 300 
miljoen USD.

13 juni 2022 
Euronav maakte bekend dat het haar twee oudste Suez-
max-schepen verkocht heeft: de Cap Pierre (2004 - 159.048 
dwt) en de Cap Leon (2003 - 159,048 dwt). De gecombi-
neerde totale meerwaarde op deze verkopen bedraagt 18,4 
miljoen USD.

23 juni 2022
Euronav nam de ‘sustainability-linked deal of the Year’ 
award in ontvangst tijdens de Marine Money Week in New 
York.

Euronav werd genomineerd voor de ‘IR Magazine Awards - 
Europe 2022’ en werd op de shortlist geplaatst als finalist in 
de categorie ‘Best in sector: industrials’. Deutsche Post DHL 
won de award. 

Euronav neemt de 5de plaats in van 52 rederijen actief 
in verschillende sectoren (container, bulk,  tankers) in de 
Webber Research 2022 ESG Scorecard. 

7 januari 2022
Euronav nam de Suezmax Cedar (2022 - 157.310 dwt) in 
ontvangst.

20 januari 2022 
Euronav nam de Suezmax Cypress (2022 - 157.310 dwt) in 
ontvangst.

26 januari 2022 
Euronav kondigde aan dat de Vennootschap een meer-
waarde van 18 miljoen USD zal boeken op de verkoop van 
activa bij de herlevering van 4 VLCC’s, die plaatsvindt op de 
vervaldag van een vijfjarige sale and leaseback overeen-
komst. 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).

27 januari 2022 
Euronav is voor het vijfde opeenvolgende jaar opgenomen 
in de Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). 

28 januari 2022 
Euronav kondigde het pensioen van Stamatis Bourboulis 
aan als General Manager van Euronav Ship Management 
Hellas (ESMH) eind juni 2022. Michail Malliaros, voordien 
Fleet Personnel Manager, nam de rol van General Manager 
over.

18 februari 2022
Euronav kondigde aan dat het maatregelen ter bescher-
ming van walvissen verplicht heeft gemaakt voor haar 
vloot, volgend op een samenwerking met de Great Whale 
Conservancy om te onderzoeken hoe scheepsaanvaringen 
kunnen worden vermeden. 

22 maart 2022, 
Euronav kondigde aan dat de Financiële Toezichthou-
dende Autoriteit van Noorwegen de basisprospectus 
met bijlagen, opgesteld door Euronav Luxembourg S.A. 
(“Euronav Luxembourg”), in verband met de notering van 
de senior niet-gewaarborgde obligaties ten bedrage van 
200 miljoen USD op de Oslo Stock Exchange, op 18 maart 
2022 heeft goedgekeurd. 

7 april 2022 
Euronav kondigde aan dat de Vennootschap een term 
sheet heeft ondertekend voor een combinatie met Front-
line Ltd.

26 april 2022
De Suezmax Bari (2005 – 159.186 dwt) werd verkocht voor 
21,5 miljoen USD. Het schip werd geleverd aan haar nieuwe 
eigenaars tijdens het tweede kwartaal. 
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Onze organisatie

Euronav is wereldwijd de grootste onafhankelijke beursge-
noteerde tankerrederij die zich bezighoudt met het trans-
port en de opslag van ruwe olie. Op 30 juni 2022, bezat en 
beheerde Euronav een vloot van 68 schepen (zie onze vloot 
pagina 10). De Vennootschap, opgericht in België, heeft 
zijn maatschappelijke zetel in Antwerpen en kantoren in 
heel Europa en Azië. Wereldwijd telt Euronav ongeveer 200 
vaste medewerkers aan wal en er werken ongeveer 3.300 
mensen op de schepen. 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 de belang-
rijkste strategische doelstelling voor de Vennootschap. 
Euronav streeft ernaar een efficiënte organisatie te zijn die 
haar klanten de hoogste kwaliteit en best mogelijke service 
aanbiedt.

Figuur 1: Waar we zijn gevestigd

De langetermijnstrategie van Euronav is gebaseerd op 
cyclusgebonden rendement door het aanpassen van haar 
schuldgraad en liquiditeitspositie in overeenstemming 
met de inkomstenbronnen die vast (langetermijn-FSO-in-
komsten en/ of tijdbevrachtingsportfolio) of variabel (poo-
linkomsten en inkomsten van de spotmarkt) kunnen zijn. 
Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Euronav 
omdat het op lange termijn de gezondheid en het succes 
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 technologie en informatie.

Door aan boord van een moderne vloot officieren aan te 
stellen die opgeleid zijn in de meest gerenommeerde zee-
vaartscholen ter wereld, wil Euronav in het topsegment 
van de markt opereren. De vaardigheden van haar recht-
streeks tewerkgestelde officieren op zee en kapiteins als-
ook ingenieurs aan wal creëren een concurrentievoordeel 
op gebied van onderhoud, operationele activiteiten en de 
realisatie van offshore projecten.

Financiering met geïntegreerd 
duurzaamheidscomponent

43%

Proportionele EBITDA (in duizenden)
$ 117.841K

EURN US Aandelenkoers
$ 11,93

CO2intensiteit (jaarlijkse efficiëntieratio) 
overheen de hele vloot tussen 2008 en 
2021

-27%

Zeevarenden
3,294

Personeelsleden 
aan wal

207

EURN BB Aandelenkoers
$ 11,49

Vrouwen op zee
65

Vrouwen aan wal
89

Nationaliteiten 
zee

31

Nationaliteiten 
wal

18
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Hoogtepunten 

Januari

Op 7 januari 2022 vervoegden twee nieuwbouw Suez-
max-schepen onze vloot. De Cedar (2022 - 157.310 dwt) 
werd geleverd op 7 januari en de Cypress (2022 - 157.310 
dwt) op 20 januari. Beide schepen zijn gebouwd door Dae-
han Shipbuilding  (DHSC) in Zuid-Korea. 

Op 26 januari 2022 kondigde Euronav aan dat de Ven-
nootschap een meerwaarde van 18 miljoen USD boekte 
op de verkoop van activa bij de herlevering van 4 VLCC’s, 
die plaatsvond op de vervaldag van een vijfjarige’ sale and 
leaseback’- overeenkomst. De vier VLCC’s zijn: de Nautilus 
(2006 - 307.284 dwt), Navarin (2007 - 307.284 dwt), Neptun 
(2007 - 307.284 dwt) en Nucleus (2007 - 307.284 dwt). Aan-
gezien het eerste schip op 15 december 2021 werd terugge-
leverd, werd 4,5 miljoen USD geboekt in het vierde kwartaal 
van 2021, terwijl de resterende 13,5 miljoen USD in het eer-
ste kwartaal van 2022 werd geboekt. 

Op 27 januari 2022 werd Euronav voor de vijfde opeenvol-
gende keer opgenomen in de Bloomberg Gender-Equality 
Index (GEI). De GEI is een aangepaste, naar marktkapitali-
satie gewogen index die de prestaties volgt van beursge-
noteerde bedrijven die zich inzetten voor transparantie 
in de rapportering van gendergerelateerde gegevens. 
Euronav behaalde een score van 62,84%, wat hoger is dan 
de gemiddelde score van de transport- en logistieke sector 
van 47,61%.

Euronav is een van de 414 ondernemingen, met hoofdze-
tels in 45 landen en verspreid over 11 sectoren, die dit jaar 
zijn opgenomen in de index. De bedrijven weergegeven in 
de 2022 index, hebben een gezamenlijke marktkapitalisa-
tie van 1 biljoen USD en scoorden hoger dan de GEI-score-
drempel om opgenomen te worden in de index. Euronav is 
een van de enige drie Belgische bedrijven die zijn opgeno-
men in de GEI. 

Op 28 januari 2022, kondigde Euronav het pensioen aan 
van Stamatis Bourboulis als General Manager van Euronav 
Ship Management Hellas (ESMH). 30 juni 2022 was zijn laat-
ste dag bij de Vennootschap. Michail Malliaros, voordien 
Fleet Personnel Manager, heeft de rol van General Manager 
op zich genomen. 

Februari

Op 18 februari 2022, maakte Euronav bekend dat het maat-
regelen ter bescherming van de walvissen verplicht maakte 
voor haar vloot. De noordkaper en de oostelijke mediter-
rane potvis zijn door de IUCN geclassificeerd als “bedreigd’. 
Er is duidelijk bewijs dat beide soorten negatief beïnvloed 
worden door scheepvaartactiviteiten, waaronder aanvarin-
gen met schepen. Het weghalen van schepen uit kritieke 
leefgebieden is essentieel om het risico voor deze dieren te 
verkleinen en de populatie een kans te geven om te over-
leven. 

Om deze bedreigde wezens te beschermen, werkte 
Euronav samen met de Great Whale Conservancy (GWC), 
een milieu-ngo die zich inzet voor de bescherming van 
grote walvissen en hun leefgebied, om te onderzoeken hoe 
scheepsaanvaringen kunnen worden vermeden. Een eer-
ste resultaat is de opname van de vrijwillige maatregelen 
uitgevaardigd door de Canadese oostkust, de wateren rond 
Californië (VS) en de Hellenic Trench in de Instruction to 
Masters van 2022, waardoor de maatregelen de facto ver-
plicht worden voor haar schepen. Het bedrijf onderzocht 
de commerciële impact van de verschillende vrijwillige 
maatregelen en concludeerde dat deze niet materieel was, 
terwijl de impact voor de lokale leefgebieden van de wal-
vissen enorm is.

Maart

Op 22 maart 2022 kondigde de Vennootschap aan dat de 
Financiële Toezichthoudende Autoriteit van Noorwegen 
de basisprospectus met bijlagen, opgesteld door Euronav 

Luxembourg S.A. (“Euronav Luxembourg”), in verband met 
de notering van de senior niet-gewaarborgde obligaties ten 
bedrage van 200 miljoen USD op de Oslo Stock Exchange, 
op 18 maart 2022 heeft goedgekeurd. De niet-gewaar-
borgde obligaties vervallen in September 2026 en dragen 
de ISIN code: NO 0011091290.

De senior niet-gewaarborgde obligaties ten bedrage van 
200 miljoen USD, uitgegeven door Euronav Luxembourg en 
gegarandeerd door de Vennootschap, zijn genoteerd op de 
beurs van Oslo sinds 22 maart 2022.

Het prospectus met bijlagen is beschikbaar op de website 
van de Vennootschap.

April

Op 7 april 2022, kondigde Euronav aan dat de Vennoot-
schap een term sheet ondertekend had met Frontline. Deze 
term sheet over een mogelijke aandeel-voor-aandeel-com-
binatie tussen de twee bedrijven werd unaniem goedge-
keurd door de onafhankelijke leden van Frontline’s Raad 
van Bestuur en door de Raad van Toezicht van Euronav.

Op 26 april 2022, maakte Euronav de verkoop bekend van 
de Suezmax Bari (2005 – 159.186 dwt) voor 21,5 miljoen 
USD. In het tweede kwartaal werd de meerwaarde op deze 
verkoop van ongeveer 6,5 miljoen USD  geboekt in de joint 
venture vennootschap. Het schip werd namelijk in novem-
ber 2019 aangekocht in een 50/50 joint venture met filialen 
van Ridgebury Tankers en klanten van Tufton Oceanic. Het 
schip werd tijdens het tweede kwartaal geleverd aan haar 
nieuwe eigenaren. 

Op 29 april 2022, kondigde Euronav de aankoop aan van 
twee eco-schepen, de Chelsea (omgedoopt tot Dalis) 
(2020– 299.995 dwt) en de Ghillie (omgedoopt tot Derius) 
(2019 – 297.750 dwt), voor een totaalprijs van 179 miljoen 
USD. Deze schepen zijn zusterschepen van onze D-klasse 
schepen VLCC Delos (2021 – 300.200 dwt), Diodorus (2021 
– 300.200 dwt), Doris (2021 – 300.200 dwt) en Dickens (2021 
– 299.550 dwt). Al deze schepen werden gebouwd in Korea 
bij DSME, zijn uitgerust met scrubbers en zijn van de laatste 
generatie eco-type VLCC’s. 

Parallel met deze transactie, verkocht Euronav vier oudere 
S-klasse VLCC’s voor een totale prijs van 198 milljoen USD. 
Een meerwaarde van 3 miljoen USD zal geboekt worden op 
de verkoop van deze schepen. De vier schepen zijn de San-
dra (2011 – 323.527 dwt), Sara (2011 – 322.000 dwt), Simone 
(2012 – 315.988 dwt) en de Sonia (2012 – 314.000 dwt). 

Mei

Op 5 mei 2022, presenteerde Euronav haar decarboni-
satiestrategie en -doelstellingen tijdens een virtueel eve-
nement. Verschillende Euronav-experten presenteerden 
Euronav’s duurzaamheidsreferenties en de duurzame 
acties die de Vennootschap reeds ondernomen had. Als 
‘s werelds grootste onafhankelijke beursgenoteerde tan-
kerrederij, die instaat voor het zeevervoer en de opslag 
van ruwe olie, is Euronav uniek geplaatst om duurzame 
activiteiten uit te bouwen binnen de energietransitie. De 
Vennootschap heeft een decarbonisatiestrategie bepaald, 
die niet alleen in lijn is met de emissiereductiedoelstellin-
gen van IMO 2030 en IMO 2050, maar deze doelstellingen 
zelfs overstijgt zodat deze volledig gealigneerd is met de 
Overeenkomst van Parijs. De herhaling en presentatie van 
het evenement zijn nog steeds beschikbaar hier: https://
euronav.connectid.cloud/register.

Op 23 mei 2022, maakte Euronav bekend dat het lid werd 
van het Waterborne Technology Platform. Waterborne TP 
is opgericht als een industriegericht technologieplatform 
met als doelstelling voortdurend dialoog tot stand te bren-
gen tussen alle belanghebbenden binnen de sector van het 
vervoer over water. Dit is een breed doelpubliek bestaande 
uit onder andere. classificatiebureaus, scheepsbouwers, 
reders, fabrikanten van maritieme uitrusting, infrastruc-

“Wij moeten doorzetten, ook 
als de sector of het bredere 
speelveld, inclusief politiekers 
en overheidsorganisaties, dat 
niet doet. Wij geloven dat de 
inspanningen die wij vandaag 
leveren, onze stakeholders op 
lange termijn ten goede zullen 
komen. Bovendien is het onze 
verantwoordelijkheid als leider 
om duurzaam ondernemen 
binnen de sector te stimuleren 
teneinde de relevantie ervan in 
de toekomst te verzekeren.” 
— Hugo De Stoop, CEO van 
Euronav 
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tuur- en dienstverleners, universiteiten of onderzoeksin-
stellingen, en EU-instellingen, inclusief de lidstaten. 

Het platform is de drijvende kracht achter beleidsont-
wikkeling en -begeleiding en geeft vorm aan toekomstige 
onderzoeksagenda’s, terwijl het de nodige middelen mobi-
liseert en toewijst om een dergelijke missie te volbrengen. 
De ambitie van Waterborne TP sluit aan bij de ambitieuze 
decarbonisatiedoelstellingen van Euronav (40% lagere 
koolstofintensiteit op vlootniveau tegen 2030 versus 2008) 
en onze ambitie om tegen 2030 al schepen te exploiteren 
die op emissievrije brandstof kunnen varen. Het is onze 
ambitie om de strategische langetermijnvisie van de EU 
voor een welvarende, moderne en concurrerende, klimaat-
neutrale economie tegen 2050 te realiseren. 

Juni

Op 7 juni 2022, deelde Euronav mee dat het de volle eige-
naar werd van het FSO-platform dat de Vennootschap in 
een 50-50 joint venture aanhield met International Sea-
ways, Inc. De twee geconverteerde ULCC’s, de FSO Asia en 
FSO Africa, werden aangekocht voor een totaalbedrag van 
300 miljoen USD. Euronav betaalde ongeveer 140 miljoen 
USD cash rekening houdende met het bedrijfskapitaal en 
de schuldpositie. 

Op 13 juni 2022 kondigde Euronav de verkoop aan van 
haar twee oudste Suezmax-schepen: de Cap Pierre (2004 
– 159.048 dwt) en de Cap Leon (2003 – 159.048 dwt). De 
gecombineerde totale meerwaarde op deze verkopen 
bedraagt 18,4 miljoen USD. Beide schepen zijn schulden-
vrij. De transacties verlaagden de gemiddelde leeftijd van 
de Suezmax-vloot in volledige eigendom van 11,4 jaar naar 
10,7 jaar.

Op 23 juni 2022 nam Euronav de ‘sustainability-linked deal 
of the Year’ award in ontvangst voor onze aan duurzaam-
heidgelinkte lening van 80 miljoen euro tijdens Marine 
Money’s Week in New York. De Marine Money's Deal of the 
Year awards erkennen de wereldwijde bankiers, financiële 
adviseurs en juridische teams die transacties uitvoeren 
waarvan zij denken dat ze uitzonderlijk zijn. Hun selectie-
criteria bevatten waardecreatie voor de belanghebbenden, 
creativiteit, het overwinnen van uitdagingen in de executie 
en innovatie. 

Daarnaast was Euronav door IR Magazine genomineerd als 
finalist voor de categorie ‘Best in sector: industrials’. Deze 
categorie bevat ondernemingen die het meeste indruk 
hebben gemaakt op de beleggingsgemeenschap met hun 
algemene IR-programma in hun sector. Onze nominatie 
hebben we te danken aan honderden analisten en inves-
teerders die hun stem uitbrachten en hun mening gaven 
over welke bedrijven de beste IR-dienstverlening bieden. 

We waren genomineerd naast enkele grote deelnemers 
zoals ABB, Deutsche Post DHL, DSV, Schneider Electric en 
Siemens. Deutsche Post DHL won de award. 

Op 23 juni 2022 publiceerde Webber Research haar 2022 
ESG Scorecard. Euronav stond op de 5e plaats van 52 rede-
rijen actief in verschillende sectoren (containers, bulk, tan-
kers). De ESG-scorekaart rangschikt de rederijen op basis 
van een aantal parameters inzake deugdelijk bestuur, met 
als doel om zowel kwalitatieve scheepvaartplatformen als 
tekortkomingen te identificeren op basis van die onder-
liggende factoren. De 2022 Scorecard geeft aan dat de 
scheepvaartsector ESG-normen geleidelijk integreert en 
dat de concurrentie heviger wordt.

Gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden na het einde 
van het halfjaar eindigend op 30 
juni 2022
Op 11 juli 2022 kondigde Euronav NV aan dat het een 
definitieve Combinatieovereenkomst met Frontline heeft 
ondertekend  voor een aandeel-voor-aandeel-combinatie 
op basis van een ruilverhouding van 1,45 Frontline-aande-
len voor elk 1,0 Euronav-aandeel (de “Combinatie”). Deze 
overeenkomst werd unaniem goedgekeurd door alle leden 
van de Raad van Bestuur van Frontline en door alle leden 
van de Raad van Toezicht van Euronav. De overeenkomst 
bevestigt de belangrijkste aspecten van de eerder aange-
kondigde term sheet die op 7 april 2022 werd ondertekend.

Het Euronav aandeel
Op 30 juni 2022 werd het aandelenkapitaal van Euronav 
vertegenwoordigd door 220.024.713 aandelen waarvan 
18.241.181 aandelen door Euronav werden aangehouden 
als eigen aandelen. Op deze datum en volgens de meest 
recente transparantieverklaring, bezaten enkele aandeel-
houders 5% of meer van onze uitgegeven en uitstaande 
aandelen. 
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Op 30 juni 2022 zag onze aandeelhoudersstructuur er als volgt uit: 

Aandeelhouder Aandelen Percentage

Saverco NV 39.529.400 17,97

C.K.Limited & Frontline 37.881.478 17,22

Euronav (eigen aandelen) 18.241.181 8,29

Other 124.372.654 56,53

Totaal 220.024.713 100,00

Figuur 2: Evolutie Euronav-aandeel 
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Onze vloot

Op 30 juni 2022 bezat en baatte Euronav een vloot uit van 
66 olietankers en 2 FSO-schepen. De 66 ruwe olietankers 
bestaan uit twee V-Plus-schepen, 40 VLCC's (waarvan drie 
in rompbevrachting) en 24 Suezmax-schepen (waarvan 
twee schepen in tijdbevrachting). De totale vloot heeft een 
totaal laadvermogen van ongeveer 18 miljoen dwt.

Daarnaast kocht Euronav 6 schepen die momenteel in aan-
bouw zijn. De oplevering van drie VLCC’s is gepland voor 
het eerste en tweede kwartaal van 2023 en de oplevering 
van de drie nieuwbouw Suezmax-schepen is gepland in het 
laatste kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024. 

De VLCC-vloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat 
op de spotmarkt binnen de Tankers International (TI) Pool. 
De TI Pool beheert één van de grootste en meest moderne 
vloten ter wereld. De Pool bestaat op 30 juni 2022 uit 54 
VLCC’s waarvan 39 schepen in eigendom van Euronav. 
Vier schepen van de Suezmax-vloot van Euronav worden 
verhuurd op basis van langetermijnbevrachtingsovereen-
komsten. De overige schepen worden geëxploiteerd op de 
spotmarkt.  

Op 30 juni 2022 was het tonnageprofiel van Euronav, inclu-
sief de schepen op tijdbevrachting, als volgt: 

VLCC Suezmax

VLC-kernvloot 36x bouw Japan/Korean Suezmax-kernvloot 22x bouw Japan/Korea

Gemiddelde leeftijd 6,93 Gemiddelde leeftijd 10,9

TCI-in 1 TCI-in 2

Toekomstige groei 3x nieuwbouw 2023 Toekomstige groei 3x nieuwbouw 2023-24

Langetermijnsbevrachting 4x Valero tot 2025

ULCC FSO (JV)

Vloot 2 Vloot 2

Levensduur 40 jaar Huidig contract tot 2023

Gemiddelde leeftijd 19,38 Gemiddelde leeftijd 20,13

Figuur 4: Euronav Vloot - VLCC-kernvloot jongste onder grote concurrenten

Schepen

68
Onder constructie

6
dwt van actieve vloot

17.632.136
Gemiddelde leeftijd

9,3
2022 Totale operationele vloot

VLCC

Suezmax

FSO

V-Plus

Volledig in eigendom: 36
Bareboat: 3
TC-In: 1

Nieuwbouwschepen nog op te leveren: 3
dwt in eigendom: 10.855.927
Gemiddelde leeftijd: 6,93 jaar

Volledig in eigendom: 22
TC- in: 2

Nieuwbouwschepen nog op te leveren : 3
dwt in eigendom: 3.456.678
Gemiddelde leeftijd: 10,9 jaar

Volledig in eigendom: 2
dwt: 864.046
Gemiddelde leeftijd: 19,38 jaar

Volledig in eigendom: 2
dwt: 883.122
Gemiddelde leeftijd: 20,13 jaar

Figuur 3: Het tonnageprofiel van Euronav, inclusief gecharterde schepen, op 30 juni 2022

*Onze resterende drie VLCC- en drie Suezmax-nieuwbouwschepen, momenteel in aanbouw, zijn niet opgenomen in de bovenstaande bereke-
ningen omdat ze in 2023 en 2024 moeten worden geleverd. De VLCC-vloot van Euronav wordt grotendeels uitgebaat op de spotmarkt binnen 
de Tankers International (TI) Pool. De TI Pool beheert één van de grootste en meest moderne vloten ter wereld. De Pool bestaat op 30 juni 
2022 uit 54 VLCC’s waarvan 39 schepen in eigendom van Euronav. 
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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 voor-
delen van intern scheepsbeheer situeren zich op het vlak 
van onderhoud, verbeterde klantenservice en risicobeheer. 
Meer dan ooit willen bevrachters immers alleen handelen 
met rederijen die superieure kwaliteit leveren en dat niet 
alleen voor langetermijnbevrachtingsovereenkomsten, 
maar zeker ook voor individuele opdrachten op de spot-
markt.

Groei van de vloot
De belangrijkste factor bij het bespreken van de evolutie 
van de vloot in 2022 is het totale gebrek aan contracten 
voor  nieuwbouw tankers. Het is 12 maanden geleden sinds 
de laatste bestellingen voor nieuwbouwschepen werden 
geplaatst voor zowel het VLCC- als het Suezmax-segment. 
Dit gebrek aan contracten is ongekend en heeft zich in de 
afgelopen 30 jaar in de scheepvaartmarkten niet voorge-
daan. Reders hebben geïnvesteerd in alternatieve seg-
menten zoals droge bulk- en containervervoer, waardoor 
de nieuwbouwprijzen zijn gestegen en er pas vanaf 2025 
ligplaatsen beschikbaar zijn. Dit betekent dat de orderpor-
tefeuilles van tankers zich nu op historisch lage niveaus 
bevinden, waardoor de markt de komende jaren een peri-
ode van zeer geringe vlootgroei zal kennen. 

Dit jaar wordt echter nog steeds gekenmerkt door een eer-

der normaal leveringsschema. In de eerste zes maanden 
van 2022 werden 21 VLCC’s en 24 Suezmaxen toegevoegd 
aan de vloot en naar verwachting zullen nog eens 28 VLCC’s 
en 8 Suezmaxen worden geleverd tegen het einde van het 
jaar.  

Wat de onttrekkingen van de vloot betreft, wijzen de funda-
menten op wat een bloeiende markt voor tankerrecycling 
zou moeten zijn. De prijzen voor staal zijn hoger dan ooit, 
het leeftijdsprofiel van de wereldwijde vloot is het oudste 
dat het is geweest sinds 2002, de toenemende marktre-
gulering maakt het duur om de oudere tonnage te laten 
voldoen aan de normen, en de vrachtenmarkten waren 
laag. Ondanks al deze ondersteunende factoren, verlieten 
slechts 5 VLCC’s en 6 Suezmaxen de handelsvloot tijdens 
de eerste helft van het jaar. Sommige reders houden hun 
ouders tonnage in afwachting van een verbetering van de 
vrachtmarkt, terwijl anderen werk hebben gevonden in 
de zogenaamde illegale handel die de Iraanse en Venezo-
laanse export van ruwe olie omringt. 

We verwachten nog steeds dat tegen het einde van het jaar 
meer schepen de vloot zullen verlaten, maar het is moeilijk 
om hier een exact aantal op te plakken. Een misschien opti-
mistische - maar niet onrealistische - voorspelling zou zijn 
dat tegen het einde van het jaar nog eens 10 tot 15 schepen 
elk segment verlaten. Dit zou een jaarlijkse vlootgroei tus-
sen 2% en 3% inhouden, maar dit zou wel eens het laat-
ste jaar kunnen zijn waarin we een vlootgroei zien en geen 
inkrimping van de vloot. 

FSO-markt
De aanhoudende hoge en stijgende prijs van ruwe olie en 
de vooruitzichten die wijzen op hogere prijzen in de toe-
komst,  hebben tot nu toe in 2022 tot een zeer sterke activi-
teit op het vlak van FPSO-vergunningen geleid. In de eerste 
helft van 2022 werden twaalf nieuwe FPSO’s toegekend 
(bron: EMA - Energy Maritime Associates), evenveel als 
in heel 2021. Dit weerspiegelt een stijgend aantal nieuwe 
faciliteiten, aangezien stijgende olieprijzen en kosten de 
exploitanten ertoe aanzetten snel projecten op te starten. 
Operatoren willen de olie zo snel mogelijk geleverd hebben 
en hanteren aantrekkelijke tarieven.

De Latijns-Amerikaanse bekken blijft het actiefst op gebied 
van nieuwe activiteiten, met de helft van de verwachte 
platformen alleen al in die regio. Het adviesbureau EMA 
voorspelt ook dat 31 projecten zullen worden toegekend 
in de komende 12 maanden. Een aantal bestellingen zijn 
al geplaatst en in Europa wordt een verdere groei verwacht 
als reactie op een strategische verschuiving naar LNG als 
alternatief voor gas uit Rusland.  Wereldwijd zijn er meer 
dan 310 drijvende productiesystemen, en 108 opslagplaat-
sen in gebruik. 

TCE-Tarieven 
De gemiddelde tijdsbevrachtingstarieven (TCE, een niet door IFRS gedefinieerde maatstaf) kunnen als volgt worden samen-
gevat:

In USD per dag Eerste semester 2022 Eerste semester 2021

VLCC

Gemiddeld tarief behaald op de spotmarkt (in TI Pool)* 15.000 13.000

Gemiddeld tijdbevrachtingstarief onder 
langetermijnbevrachtingsovereenkomsten**

47.000 43.750

SUEZMAX

Gemiddelde tijdbevrachtingstarieven op de spotmarkt*** 17.750 11.750

Gemiddeld tijdbevrachtingstarief onder 
langetermijnbevrachtingsovereenkomsten

30.500 29.750

*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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Marktdynamieken

Wereldeconomie, de vraag naar 
olie en bunkerkosten
De eerste helft van 2022 werd in macro-economisch 
opzicht gekenmerkt door een aantal toenemende ongun-
stige omstandigheden die de globale economie en -voor-
uitzichten beïnvloedden. Bloomberg schat dat de jaarlijkse 
groei van het wereldwijde BBP in de eerste zes maanden 
van het jaar hierdoor met een kwart is gedaald (van 4,4% 
verwachte groei naar 3,3%). 

Eerst en vooral, zijn de inflatiepercentages en -verwach-
tingen voortdurend gestegen, wat beleidsmakers ertoe 
aanzet dit te bestrijden door de rente te verhogen. Dit zal 
naar verwachting  de economische groei in de toekomst 
verminderen. Dit  traject van de rentestijgingen wordt ook 
beschouwd als materieel in omvang, en mogelijk in duur, 
gezien de kloof tussen de niveaus van de leenkosten en de 
onderliggende inflatiepercentages. 

Ten tweede, blijven de gevolgen van de Russische inval in 
Oekraïne, die economische ontwrichting veroorzaakt door 
sancties en hogere energiekosten, een impact hebben en 
zullen deze naar verwachting aanhouden tot in de tweede 
helft van 2022. 

Ten derde, is het herstel van de Covid-pandemie getemperd 
in belangrijke economieën zoals China en India, omdat de 
maatregelen voor  het indammen van de pandemie de eco-
nomische activiteit zijn blijven beperken.  

De olieprijs was een belangrijke en vaak directe focus voor 
sommige van deze factoren. Gedurende 2021, steeg de prijs 
van ruwe olie 50% in waarde. In de eerste zes maanden van 
2022, heeft het deze stijging al met 54% overtroffen tot 109 

USD per vat op het einde van juni 2022. Meerdere landen 
hebben strategisch oliereserves vrijgegeven en OPEC+ 
heeft meer vaten vrijgegeven onder de geplande terug-
draaiing van de productiebeperkingen. Ondanks deze fac-
toren, heeft de rechtstreekse impact van de vervanging van 
2,5 mbpd van de export van Rusland naar de EU die wordt 
ingeperkt, de olieprijzen (en de bredere energieprijzen) 
aanzienlijk doen stijgen sinds de vijandigheden begonnen 
in maart. Deze economische en olieprijsachtergrond heb-
ben de voorspellingen van de vraag naar ruwe olie nega-
tief beïnvloed, waarbij de IEA de vraagverwachtingen voor 
2022 heeft verlaagd van 3,3 mbpd in januari tot 1,8 mbpd in 
juni. Dit impliceert dat zelfs aan het einde van het huidige 
kalenderjaar de consumptie van ruwe olie nog steeds de 
recente piek van 2019 van 101,3 mbpd (99,4 mbpd IEA voor-
spelling voor  2022) niet zal overtroffen hebben.

De stijging van de olieprijs kan deels verklaard worden door 
het aanhoudende beperkte aanbod van ruwe olie. Ondanks 
de  toezeggingen van OPEC+ om de productie maandelijks 
te verhogen met meer dan 400.000 vaten per dag, is het kar-
tel er consequent niet in geslaagd om de doelstellingen te 
behalen (in de eerste helft 2022 werd slechts één maande-
lijkse doelstelling bereikt). Aan het begin van het jaar was er 
het optimisme dat (1) de Amerikaanse productie van scha-
lieolie sterk (en snel) zou stijgen als reactie op de hogere 
prijzen en (2) dat de potentiële terugkeer van de Iraanse 
productie van 2.5 mbpd naar de wereldwijde oliemarkten 
zou leiden tot een aanhoudende stijging van het aanbod. 
Geen van beide is echter gerealiseerd.

Bunkers – de brandstof gebruikt om onze schepen aan te 
drijven – zijn een derivaat van het olieproductieproces. De 
bunkerprijzen zijn dus een rechtstreekse afgeleide van de 
ruwe olieprijzen en stijgen wanneer de deze stijgen. Bijge-
volg zijn de bunkerkosten dit jaar gestaag gestegen, hoe-

wel de “spread” of het verschil tussen conforme brandstof 
(VLSFO) en brandstof met een hoog zwavelgehalte die 
wordt gebruikt door schepen met scrubbertechnologie, 
gedurende het grootste deel van de eerste helft van 2022 
stabiel is gebleven op ongeveer 130 USD per ton. Sinds 
mei 2022 is dit verschil echter toegenomen tot ruim 220 
USD per ton. Deze niveaus zijn niet meer gezien sinds de 
wereldwijde maritieme zwavelregelgeving (ook bekend als 
IMO 2020) in januari 2020 van kracht werd.  

Tankermarkten
Terwijl de vraag naar ruwe olie tijdens de eerste helft van 
het jaar steeds meer onder druk kwam te staan - met prij-
zen die de 100 USD per vat overschreden en een onzeker 
aanbod van olie omdat OPEC+ de productiedoelstellingen 
niet behaalde - is de markt voor tankertarieven sequenti-
eel verbeterd tijdens deze periode. Dit werd veroorzaakt 
door één belangrijke factor, namelijk de ontwrichting van 
de tankermarkten als gevolg van de Russiche invasie van 
Oekraïne,  waardoor de tankerroutes zijn herschreven en 
veel meer tonkilometers zijn afgelegd.

De EU-bevoorrading van 25 mbpd ruwe olie uit de Atlan-
tische Oceaan (VS, Brazilië, West-Afrika) en uit het Mid-
den-Oosten om de Russische vaten te vervangen,  heeft 
voldoende (en positieve) storingen teweeggebracht om 
de tegenwind van de vraag naar en het aanbod van ruwe 
olie te compenseren. Simpel gezegd, vergelijkbare volumes 
ruwe olie in de getroffen handelsroutes reizen veel verder 
(vaak ongeveer 4 maal eerdere reisafstanden) dan het geval 
was in februari 2022. Deze substantiële verandering in ton-
kilometers absorbeert de toegenomen tonnage, vooral in 
de kleinere tankersegmenten zoals Aframax.  Maar de sub-
stitutie-effecten (olie uit het Midden-Oosten voor Russische 
olie) hebben ook gevolgen voor de Suezmax- en VLCC-seg-
menten. De vastberadenheid van Europa om zijn energie-
voorziening te veranderen, impliceert dat deze veranderin-
gen niet cyclisch of tijdelijk zijn, maar structureel.

De activaprijzen voor tankers blijven stijgen aangezien de 
staalprijzen en de waarde voor recyclage hoog blijven. De 
tweedehandswaarden zijn ook gestegen, met een stijging 
bij VLCC’s van 5 en 10 jaar oud van respectievelijk 8% en 
13%. Dit in vergelijking met nieuwbouw VLCC’s, waar de 
prijzen met 8% gestegen zijn tijdens de eerste zes maanden 
van 2022. Het prijsverloop bij Suezmaxen is gelijkaardig, 
met een stijging van de oudere schepen van 5 tot 10 jaar 
met respectievelijk 11% en 21% en nieuwbouw Suezmaxen 
die nu genoteerd staan op 80 miljoen USD, een stijging van 
6% op jaarbasis tot nu toe. Scheepsbouwwerven krijgen 
het steeds drukker met bestellingen van containerschepen 
en LNG-tankers en vermelden vaak 2025/2026 als vroegst 
beschikbare ligplaatsen. 

Deze achtergrond ontwikkelt een sterke stimulans voor 
de tankermarkten op middellange termijn, aangezien 
het aanbod van nieuwe schepen tussen 2023 en 2025/26 
noodzakelijkerwijs beperkt zal worden. De afgelopen 12 
maanden zijn er geen nieuwe VLCC- of Suezmax-schepen 
besteld – dit is ongezien in de afgelopen 30 jaar. Deze con-
structieve achtergrond wordt nog versterkt door het feit 
dat de gemiddelde wereldwijde leeftijd van zowel de VLCC- 
als Suezmax-vloot op het hoogste niveau in 20 jaar staat 
en de orderboek-vloot-ratio in 25 jaar nog nooit zo laag 
is geweest. Daarom zullen deze factoren op korte termijn 
leiden tot een negatieve vlootgroei voor beide segmenten, 
wat op een bepaald moment een positieve stimulans zou 
moeten zijn voor de tankersector. De recyclage van tan-
kers is gematigd gebleven ondanks de achtergrond van 
de vrachttarieven en de aantrekkingskracht van de recy-
clageprijzen, die hun hoogste peil ooit hebben bereikt  (28 
miljoen USD voor VLCC) door de hogere staalwaarden. De 
beperkte recyclage-activiteit is tot op zekere hoogte te ver-
klaren door de ontwikkeling van illegale handel in Iraanse 
olie, die bijna uitsluitend wordt vervoerd door 60-70 vin-
tage VLCC’s (18 jaar of ouder). Dit vertegenwoordigt 7-8% 
van de wereldwijde vloot, die hun verhuizing naar de recy-
clagewerf uitstelt. De terugkeer van Iran naar de wereld-
wijde markten voor ruwe olie blijft een wildcard voor de 
tankermarkten, waarbij de ontwrichting van de Russische 
oliesancties in de toekomst waarschijnlijk een structurele 
motor van de tankermarkten zal zijn.

Tijdens de eerste helft van het jaar heeft Euronav haar dui-
delijke intentie kenbaar gemaakt om de consolidatie bin-
nen de sector verder te stimuleren met de voorgestelde 
combinatie met Frontline. Euronav blijft geloven in de voor-
delen van consolidatie en deze combinatie zal een sterk lei-
derschapsplatform creëren voor de markt van grote ruwe 
olietankers, wat een duurzame meerwaarde zal opleveren 
voor onze aandeelhouders.  

Euronav Halfjaarverslag 2022 Euronav Half jaarverslag 202214 15



Duurzaamheid

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 een van de 
kernwaarden van Euronav die ingebed zijn in onze zake-
lijke routines, zowel op zee als aan wal. 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, waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
veiligheid op alle niveaus ons bedrijf, en het verzekeren 
van de verantwoordelijkheid voor deze doelstellingen. 
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  afzon-
derlijk worden behandeld.

In 2022 kondigde Euronav haar meerjarig decarbonisa-
tieplan aan met doelstellingen, die zowel strategisch als 
kwantitatief zijn, en operationele mijlpalen die het succes 
van onze strategie verzekeren. Momenteel hebben we onze 
strategie inzake klimaatverandering gedefinieerd, die tot 
doel heeft de broeikasgassen te verminderen via een twee-
voudige aanpak: het brandstofverbruik verminderen en 
overschakelen naar brandstoffen met een lager zwavelge-
halte. Ondertussen houden wij luchtverontreinigende stof-
fen (bv.NOx- en zwavelemissies) in het oog terwijl we acties 
ondernemen die maritieme ecosystemen beschermen en 
de lokale en regionale biodiversiteit in stand houden. We 
versterken ons bestuursmodel inzake decarbonisatie met 
de introductie van de nieuwe ‘Decarbonisation Squad’, die 
de taak heeft de decarbonisatiestrategie uit te voeren en de 
naleving van de IMO-milieuwetgeving te waarborgen.

Onze inspanningen zullen echter alleen succesvol zijn 
indien we onze mensen, ons grootste troef, mobiliseren. 
Onze zeevarenden zullen ervoor zorgen dat onze snelheid 
wordt geoptimaliseerd om minder brandstof te verbruiken 
en minder emissies uit te stoten. Onze getalenteerde men-
sen aan land en op zee zullen energie-efficiënte maatrege-
len ontwerpen en het volledige potentieel ervan benutten. 
Euronav zal eveneens trainingen en opleidingsmogelijk-
heden aanbieden aan onze zeevarenden om hun vaardig-
heden te ontwikkelen met het oog op de vereisten van de 
nieuwe brandstoffen van de toekomst: nieuwe manieren 
om te bunkeren, prestaties te monitoren, te droogdokken 
en, bovenal, de hoogste veiligheidsnormen te verzekeren 
terwijl alternatieve brandstoftechnologieën worden aan-
gewend. Wij streven naar een zorgzame, respectvolle en 
ondersteunende omgeving voor onze werknemers, zowel 
aan land als aan boord, en willen een levendige werkom-
geving bieden waar zij zich kunnen ontplooien. 

Het volgende hoofdstuk van onze duurzaamheidsaanpak 
zal gewijd zijn aan het benadrukken van de unieke rol die 
mensen spelen: inclusief zijn en diversiteit bevorderen, 
investeren in talenten en ze behouden, de individuele 
waarde omarmen en het collectieve potentieel ontkete-
nen. Omdat iedereen het beter doet als iedereen meedoet. 

Alignering met UN Sustainable 
Development Goals
De strategieën, het beleid en de activiteiten van Euronav 
zijn in lijn met tien van de zeventien UN - SDGs doelen die 
in figuur 5 zijn samengevat. Meer informatie over al onze 
activiteiten op het gebied van SDG-afstemming vindt u in 
ons jaarverslag 2021. 

Figuur 5: Alignering met Sustainable Development Goals
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Innovatie
Als marktleider is het onze verantwoordelijkheid om een 
voorbeeld te stellen in de maritieme industrie en innovatief 
te zijn in elk facet van ons bedrijf. Digitalisering en innova-
tie vormen de kern van de bedrijfsstrategie van Euronav 
en verzekeren onze toekomstige relevantie en concurren-
tievermogen. We erkennen onze verantwoordelijkheid om 
innovatie te ondersteunen om de scheepvaart koolstofarm 
te maken, en tegelijkertijd waarde te beschermen en op te 
bouwen met het kapitaal dat onze aandeelhouders ons 
hebben toevertrouwd.

Innovatie is ook de basis van ons scheepsbeheer, met inves-
teringen in de nieuwste technologieën en het bestellen van 
eco-schepen, waardoor verbeteringen worden gestimu-
leerd om onze ambitieuze emissiedoelstellingen te halen. 
Euronav heeft een eigen IT-innovatieteam dat, met de steun 
van zorgvuldig geselecteerde externe partners, streeft naar 
uitmuntendheid en eersteklas innovatieve oplossingen. De 
voorbije jaren werden er verschillende projecten opgestart 
binnen de organisatie, zowel aan boord van onze schepen 
als in de Euronav-kantoren.

Het beste voorbeeld van een dergelijke bedrijfsbrede, 
nauwe samenwerking is het Fleet Automatic Statistics and 
Tracking of “FAST” project. Dit ambitieuze en innovatieve 
digitaliseringsproject werd gelanceerd in 2019. FAST is een 
gecentraliseerd, cloudgebaseerd platform dat geïntegreerd 
is in onze schepen en kantoren aan land. Het ontvangt sen-
sordata van de schepen en toont meteen hun toestand en 
prestaties aan teams op zee en aan land. De sensordata en 
daaruit voortvloeiende analyses verbeteren de efficiëntie, 
maken meer samenwerking mogelijk tussen de schepen 
en het land, verminderen de operationele kosten en zorgen 
voor meer energiebesparingen om onze decarbonisatie-
doelstellingen te verwezenlijken. Op 30 juni 2022 is FAST 
live gegaan op  36 van onze schepen.  

Euronav ondersteunt en werkt samen met verschillende 
stichtingen, organisaties en initiatieven die een belangrijke 

rol kunnen spelen in de duurzame digitale transformatie 
van de scheepvaartsector. Zo werkt Euronav samen met 
Theyr voor de integratie van hun reisoptimalisatie-engine 
T-Vos in het FAST platform van Euronav. 

De Vennootschap is ook een stichtende partij van ‘Plug and 
Play Maritime’ in Antwerpen, België, dat gelanceerd werd 
in april 2021. Het platform wil internationale start-ups de 
kans bieden om hun technologieën te testen door hen in 
contact te brengen met de PnP Maritime partners. Het doel 
is gedurfde innovatie aan te moedigen en maritiem onder-
zoek en ontwikkeling te stimuleren. Meer informatie is te 
vinden op https://www.euronav.com/en/investors/compa-
ny-news-reports/news/2021/plug-play-maritime/

Op 2 juni 2022, organiseerde PnP Maritime zijn eerste EXPO 
dag. Op deze dag werd het hele innovatie-ecosysteem 
samengebracht om de laatste trends, inzichten en ideeën 
met elkaar te delen. Euronav presenteerde haar FAST-plat-
form en de pilootprojecten waar we aan werken, samen 
met de start-ups die werden geselecteerd in de eerste 
selectieronde, namelijk Zetako, Fuelsave en Notilo Plus.

• Zetako – bandbreedte tot een minimum reduceren 
met behoud van een stabiele en veilige verbinding 

• Fuelsave – verbetering van het verbrandingsproces 
door de dynamische injectie van waterstof, zuurstof, 
water en methanol in de motor te verfijnen

• Notilo Plus – automatiseert de inspectie van de romp 
en genereert slimme rapporten die de biofouling van 
de romp kwantificeren 

Het succes van Plug and Play Maritime blijft groeien, met 
twee bijkomende nieuwe partners: DEME en IINO Lines. 
In de tweede helft van 2022 starten PnP Maritime en haar 
partners met een tweede selectieronde voor start-ups die 
interesse hebben om hun oplossingen en diensten voor te 
stellen aan de maritieme sector.
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Milieu

Milieubenadering

De oceaan is onze omgeving en we hebben de verantwoor-
delijkheid om deze te respecteren. We nemen praktische 
maatregelen om het brandstofverbruik, klimaat- en lucht-
vervuiling te verminderen, zoals aangroeiwerende coating 
op de romp en systemen voor de reiniging van uitlaatgas-
sen (scrubbers). Onze decarbonisatiestrategie zal ervoor 
zorgen dat we in samenwerking met onze belangrijkste 
belanghebbenden het volledige potentieel van commer-
cieel beschikbare alternatieve brandstoftechnologieën, 
structurele oplossingen voor energie-efficiëntie en operati-
onele efficiëntie benutten. Digitale transformatie is de basis 
voor effectieve optimalisatie van de prestaties. Dit alles in 
combinatie met een verantwoorde en toekomstgerichte 
vlootverjonging. Dit zijn de belangrijkste hefbomen om 
onze decarbonisatiestrategie te verwezenlijken: het ener-
gieverbruik aan boord verminderen om te voldoen aan 
onze 2030 mijlpaal van 40% vermindering in koolstofemis-
sies en overschakelen op schonere energiebronnen om te 
voldoen aan onze 2050 net zero-ambitie. 

Marine ecosystemen zijn een essentieel onderdeel van het 
wereldwijde levensondersteunende systeem, dus geven 
wij het goede voorbeeld en werken wij samen met diverse 
NGO’s en initiatieven die onze acties en doelstellingen 
ondersteunen.

Euronav’s decarbonisatiestrategie 

De ontwikkeling van Euronav’s decarbonisatiestrategie 
nam 6 maanden in beslag en is het resultaat van een inter-
functionele, interne samenwerking tussen scheepsbeheer, 
operations, fuel procurement en chartering departemen-
ten. De strategie is gebaseerd op een agnostisch brandstof-
model waarin rekening is gehouden met de onzekerheden 
op de brandstofmarkt. Het is ontwikkeld rond scope 1 en  2 
emissies waarbij de doelstellingen voor scope 3 later kun-
nen toegevoegd worden. Het legt de emissies gedurende 
de hele levenscyclus van de brandstof vast (well-to-wake 
perspectief) en het is gericht op broeikasgassen. Omwille 
van de eenvoud en totdat het methaaneffect en de slip dui-
delijker worden, beginnen we ons werk met CO2 als presta-
tiemaatstaf. 

De strategie bestaat uit twee fases: op korte tot middellange 
termijn (2030) willen we onze doelstelling voor 2030 beha-
len door te investeren in energie-efficiënte technologieën 
die het energieverbruik aan boord moet verminderen. Op 
voorwaarde dat de ontwikkeling van de brandstofmarkt 
aan de verwachtingen voldoet, verwachten we tegen het 
einde van dit decennium een overschakeling naar brand-
stoffen met een lage of nulemissie en een versnelling na 
2030 en daarna. Die tweede fase symboliseert de omscha-
keling naar schonere energiebronnen voor scope 1-emis-
siereductie.

Op een meer operationeel niveau, zien we drie cycli: 

• Koolstofneutraliteit: in geladen toestand tegen 2022 
en op volledig retourniveau tegen 2024. De doelstel-
ling voor 2022 veronderstelt neutraliteit door gebruik 
te maken van oplossing voor de compensatie van 
koolstof die worden aangeboden door de TI Pool, en 
de 2024 doelstelling  in combinatie met het bunkeren 
van biobrandstoffen met lage emissies; 

• Eerste schepen die kunnen varen op brandstoffen 
met een nul-emissiepotentieel (WtW): tegen 2027 ver-
wachten wij reeds een dergelijk schip besteld te heb-
ben en tegen 2030 verwachten we dat er al een paar 
operationeel beschikbaar zullen zijn. Dit zijn enkele 
stappen die ons helpen te aligneren met de doelstel-
ling van IMO 2030. 

• Net Zero: al in 2040 moet het grootste deel van onze 
commerciële vloot op emissievrije brandstoffen 
varen en zal onze vloot 80% minder koolstofintensief 
zijn dan in 2008. Rekening houdend met alle gerela-
teerde onzekerheden die uitgebreid zijn besproken, 
verwachten wij om net zero te bereiken tegen 2050 
voor onze scope 1- en scope 2-emissies-activiteiten 
onder onze verantwoordelijkheid.
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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 
koolstofintensiteit 
per schip vs. 2008

Minstens 
80% minder 
koolstofintensiteit 
per schip vs. 2008
Netto-nul in zicht

Emissievrije 
uitstoot

TI Pool zal capaciteit opbouwen om CO2-neutrale reizen 
aan te bieden aan 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 nieuwbouwschepen 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 vaart op scherp geprijsde emissievrije 
brandstoffen (bijv. CO2-belasting van kracht)

Tegen 2050 streven we naar netto 
nul CO2-uitstoot van spotoperaties
80% van onze vloot vaart op emissievrije brandstoffen
(bijv. CO2-belasting van kracht)
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Emissie verificatie

Om onze emissienormen te versterken en onze mechanis-
men voor emissieboekhouding te valideren, hebben wij 
beroep gedaan op een externe, onafhankelijke partij om 
ons te ondersteunen bij de verificatie van onze Scope 1, 2, 
3 emissies voor de rapportageperiode van 1 januari tot 31 
december 2021. De belangrijkste gebruikte berekenings-
methode is het Greenhouse Gas Protocol van het World 
Resources Institute/World Business Council for Sustaina-
ble Development: A Corporate Accounting and Reporting 
Standard, Revised Edition (the GHG Protocol). De referen-
tiemethodes zijn: UK Government Conversion Factors for 
greenhouse gas (GHG) reporting 2021 (BEIS – Department 
for Business, Energy & Industries Strategy), gegevens over 
elektriciteitsemissiefactoren van het IEA, (2018/2019, naar-
gelang de relevantie). De gebruikte verificatienorm is ISO 

14064-3:2019, Specificatie met richtlijnen voor de verifica-
tie en validatie van broeikasgas statements, tot het niveau 
van beperkte verificatie. 

Als gevolg hiervan zijn de uiteindelijke, geverifieerde Scope 
1-, Scope 2- en Scope 3-emissies van het gehele kalender-
jaar van 2021: 

Euronav Koolstofemissiebronnen 2021 emissies (tCO2e)

Scope 1 emissies 2.406.856,10

Scope 2 emissies (op basis van locatie) 199,5

Scope 3 emissies (zakenreis) 8.931,80

Scope 3 emissies (van bron tot tank & transport/distributie) 582.319,10

Scope 3 emissies (Upstream geleasede activa) 211.938,50

Totaal 3.211.573,30

* Totale CO2-uitstoot 2021 is aangepast na beoordeling en verificatie door externe  onafhankelijke dienstverlener

Dit toont aan dat Euronav beschikt over transparante en solide emissieboekhoudsystemen en onderbouwingsprocedures, 
gekoppeld aan de bestaande emissieverificatieschema’s van onze sector (IMO DCS en EU MRV).

Duurzame 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 genera-
tie scheepsbrandstoffen. 

Op basis van de opgedane kennis acht Euronav het 
onwaarschijnlijk dat er op korte termijn één enkele brand-

stofoptie zal ontstaan en dat er in de komende 10 jaar op 
dynamische wijze meerdere brandstofsoorten zullen wor-
den ontwikkeld. De decarbonisatiestrategie van Euronav 
omvatte een brandstofagnostisch basisscenario dat reke-
ning hield met de huidige en toekomstige onzekerheden 
van de markt voor brandstofontwikkeling.

Figuur 6: Scheepsbrandstofopties en hun potentieel
Bron: MMM Center for Zero Carbon Shipping gecombineerd met eigen schattingen
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Versterking van onze O&O-basis ter 
ondersteuning van het koolstofvrij 
maken van de scheepvaart

Ons motto, de oceaan is onze omgeving, inspireert ons om 
na te denken over de sleutelrol die oceanen en zeeën, en 
water in het algemeen, vandaag en in de komende decen-
nia spelen bij het aanpakken van de wereldwijde klimaa-
tuitdagingen. Binnen Euronav wordt dit al gestaafd door 
onder andere onze inspanningen om de versnelling van 
een emissievrije zeevaart te ondersteunen. We werken, als 
partner of lid, ook samen met verschillende industriegroe-
pen die dezelfde visie delen voor de sector van het vervoer 
over water.

Voortbouwend op deze inspanningen, werd Euronav recent 
lid van het Waterborne Technology Platform (TP). Water-
borne TP is opgericht als een industriegericht technologie-
platform met als doelstelling een voortdurende dialoog tot 
stand te brengen tussen alle belanghebbenden binnen het 
vervoer over water. Dit is een breed doelpubliek bestaande 
uit o.a. classificatiebureaus, scheepsbouwers, reders, 
fabrikanten van maritieme uitrusting, infrastructuur- en 
dienstverleners, universiteiten of onderzoeksinstellingen, 
en EU-instellingen, inclusief de lidstaten. Het platform is de 
drijvende kracht achter beleidsontwikkeling en -begelei-
ding en geeft vorm aan toekomstige onderzoeksagenda’s, 
terwijl het de nodige middelen mobiliseert en toewijst om 
een dergelijke missie te volbrengen. 

Binnen Euronav beseffen we dat samenwerking en inno-
vatie de sleutel zijn tot vooruitgang en het verzekeren 

van de levensduur van een onderneming. Als dusdanig 
participeert Euronav voor de eerste keer in twee nieuwe 
onderzoeks- en innovatieprojecten gefinancierd door de 
Europese Unie in het kader van het Horizon Europe-pro-
gramma. 

• OPTIWISE: Dit project is gericht op het verbeteren en 
demonstreren van energiebesparingen met behulp 
van windvoortstuwing en hydrodynamische verbete-
ringen in de voortstuwing. De belangrijkste doelstel-
ling van dit project is het ontwikkelen en gebruiken 
van holistische ontwerp- en controlemethoden voor 
nieuwe scheepsconcepten die gebruikmaken van 
windvoortstuwing. De rol van Euronav in dit project 
is de ontwikkeling van een operationele gebruikers-
case via simulaties, experimentele modelproeven en 
metingen. Conceptueel zal het project gebaseerd zijn 
op een tanker uitgerust met vleugelzeilen.

• Het Digital Twin 4 Green Shipping (DT4GS)-project zal 
realistische digitale representaties van schepen cre-
eren die gericht zijn op navigatie, optimalisering van 
machines en romp, en energiebeheer. Het project 
stelt belanghebbenden in de scheepvaart in staat om 
actief gebruik te maken van het volledige spectrum 
van ‘Digital Twin’-innovaties ter ondersteuning van 
slimme groene scheepvaart bij zowel de upgrade van 
bestaande schepen als de bouw van nieuwe schepen. 
Euronav zal het Tanker Living Lab van het project lei-
den en bijdragen aan de ontwikkeling van operatio-
nele scheepsprofielen om het Digital Twin-model te 
voeden.  

Erkenning voor duurzame financiering

In Juni 2022 was Euronav aanwezig op de Marine Money 
Week in New York, de grootste jaarlijkse bijeenkomst van 
de meest actieve dealmakers in de wereldwijde scheep-
vaartfinanciering. Tijdens deze week viert de organisatie 
ook de winnaars van de Marine Money Deals of the Year 
Awards.  De Marine Money's Deal of the Year Awards erken-
nen de wereldwijde bankiers, financiële adviseurs en juridi-
sche teams die transacties uitvoeren die zij als uitzonderlijk 
beschouwen. Hun selectiecriteria bevatten waardecreatie 
voor belanghebbenden, creativiteit, het overwinnen van 
uitdagingen in de uitvoering en innovatie. Aan het einde 
van december 2021 dienden we onze duurzaamheidsge-
linkte lening van 80 miljoen euro in, en we zijn trots om aan 
te kondigen dat Euronav de ‘2021 sustainability-linked deal 
of the year award’ heeft gewonnen! 

Faciliteiten met een geïntegreerde duurzaamheid-
scomponent maken 43% uit van Euronav’s totale 
financiering. 

Als de industrie 
laat zien dat deze 
maatregelen eenvoudig 
te implementeren zijn, 
zal dit een duidelijk 
signaal vormen voor 
beleidsmakers om de 
nodige wetgeving aan 
te nemen en ervoor te 
zorgen dat er een gelijk 
speelveld is voor alle 
scheepseigenaren en 
exploitanten. Hugo De 
Stoop, CEO

Mariene biodiversiteit

Wij tonen ons rentmeesterschap voor de oceaan en levende 
wezens door samen te werken met NGO’s en door diverse 
initiatieven te steunen. Ons track record blijkt uit onze inzet 
voor diverse initiatieven (bijvoorbeeld Global Maritime 
Forum’s Getting to Zero Coalition, Poseidon Principles), 
rechtstreekse bedrijfsacties (vermindering van de leeftijd 
van de vloot en CO2-voetafdruk), en uit onze tastbare steun 
aan O&O-initiatieven gerelateerd aan het vervoer op water, 
zoals het Waterborne Technology Platform. 

Euronav werkt ook samen met de Great Whale Conservancy 
(GWC), een milieu-ngo die zich inzet voor de bescherming 
van grote walvissen en hun leefgebied, om te onderzoeken 
hoe scheepsaanvaringen kunnen worden vermeden. Een 
eerste resultaat is de opname van de vrijwillige maatrege-
len uitgevaardigd door de Canadese oostkust, de wateren 
rond Californië (VS) en de Hellenic Trench in de Instruction 
to Masters van 2022, waardoor de maatregelen de facto 
verplicht worden voor haar schepen. Bovendien is Euronav 
het eerste industriële lid van het Whale Guardian Program 
dat gelanceerd werd door de Great Whale Conservancy. De 
Vennootschap heeft ook andere technische oplossingen 
geïmplementeerd (ballastwaterbeheersystemen) met het 
gerichte doel  om de waterverontreiniging te verminderen.
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Sociaal

Menselijke benadering

Euronav telt ongeveer 200 werknemers aan wal (inclusief 
contractanten en tijdelijke opdrachten) die werken vanuit 
kantoren in Antwerpen, Athene, Londen, Nantes, Genève, 
Singapore en Hong Kong. Ongeveer 3.300 zeevarenden van 
verschillende nationaliteiten werken aan boord van onze 
schepen. In ons personeelsbestand zijn 18 nationaliteiten 
vertegenwoordigd aan wal en 31 aan boord van onze sche-
pen. 

Een van de hoekstenen van de missie van Euronav is gericht 
op onze mensen: getalenteerde, hardwerkende mensen 
inspireren en in staat stellen om hun carrièredoelstellin-
gen te bereiken in een gezonde, uitdagende en belonende 
omgeving. 

Daarom streven we naar het creëren, promoten en behou-
den van een cultuur van teamwork en een omgeving 
waarin mensen samenwerken aan het algehele succes van 
de Vennootschap, zowel aan wal of op zee, met respect 
voor elkaar, de partners en de derde partijen waar wij mee 
samen werken. Dit engagement wordt ondersteund door 
onze Gedragscode en een Personeelshandboek dat wordt 
vertaald in richtlijnen om te verzekeren dat de hoogste 
ethische normen en praktijken worden toegepast in de 
hele Euronav-gemeenschap. 

Diversiteit en gendergelijkheid

Diversiteit en gelijkheid op de werkplek houdt in dat men-
sen van verschillende leeftijden, geslachten, etniciteiten, 
seksuele geaardheden, culturele achtergronden en oplei-
dingsniveaus in dienst worden genomen, terwijl gelijke 
kansen op het werk en eerlijkheid voor alle medewerkers 
en sollicitanten worden gewaarborgd. We vieren de diver-
siteit in ons personeelsbestand omdat het mensen met 
verschillende achtergronden en perspectieven aantrekt, 
wat leidt tot betere besluitvorming, meer innovatie en een 
grotere betrokkenheid op de werkvloer.

De Euronav Groep werft zeevarenden en personeel aan 
land aan van over de hele wereld, en biedt zo gelijke kan-
sen aan gemotiveerde professionals om hun carrière op 
zee of aan land te ontwikkelen. Het bevorderen van lange-
termijn-engagement en stabiliteit, gecombineerd met een 
bewuste inspanning om nieuw talent in de onderneming te 
introduceren, heeft ons in staat gesteld uitstekende resulta-
ten te behalen in een uiterst competitieve industrie.

Figuur 7: Genderdiversiteit binnen Euronav
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Bloomberg 2022
Euronav is in 2022 voor de vijfde opeenvolgende keer opge-
nomen in de Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). De 
GEI is een aangepaste, naar marktkapitalisatie gewogen 
index die de prestaties volgt van beursgenoteerde bedrij-
ven die zich inzetten voor transparantie in de rapportering 
van gendergerelateerde gegevens. De referentie-index 
meet de gendergelijkheid aan de hand van vijf pijlers: 
senior functies voor vrouwen, beloning, inclusieve cultuur, 
beleid inzake seksuele intimidatie, en het pro-vrouwen 
merk. Euronav behaalde een score van 62,84%, wat hoger 
is dan de gemiddelde score van de transport- en logistieke 
sector van 47,61%.

Figuur 8: Generationele diversiteit

Figuur 9: Nationaliteiten binnen Euronav

Euronav is één van de 414 ondernemingen, met hoofdze-
tels in 45 landen en activiteiten verspreid over 11 sectoren, 
die dit jaar zijn opgenomen in de index. Euronav is één van 
slechts drie Belgische bedrijven die zijn opgenomen in de 
GEI. 
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Opleiding en anciënniteit

Binnen het personeelsbestand van Euronav bestaat er een 
rijke diversiteit aan opleidings- en beroepskwalificaties. Dit 
omvat  professionals met nautische, ingenieurs- , financi-
ele, bedrijfskundige, juridische en menswetenschappelijke 
achtergronden die gespecialiseerd zijn in het beheer van 
olietankers, bemanningsbeheer, maritieme en technische 
domeinen en zakelijke scheepvaartdiensten. Veel van onze 
werknemers en officieren hebben een lange staat van 
dienst en uitgebreide ervaring bij Euronav, terwijl anderen 
nieuwkomers zijn met frisse perspectieven. 

Training 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 
mensen te engageren en belangrijke talenten te behou-
den. Euronav heeft een uitgebreid systeem van continue 
opleidingen en seminaries, zowel aan boord als aan wal. 
Dit zorgt voor een blijvende bewustwording bij alle mede-
werkers van hun dagelijkse operationele taken. Tijdens 
het beoordelingsproces worden de opleidingsbehoeften 
bepaald en een opleidingsplan opgesteld op basis van 
deze behoeften. De opleidingsactiviteiten vinden plaats 
in een opleidingsruimte of online via een computerpro-
gramma.

Uitdagingen voor de bemanningen

COVID-19
De normale uitvoering van bemanningswissels werd beïn-
vloed door de wereldwijde COVID-19 regelgevingen, waar-
bij de goedkeuring van bemanningswissels afhankelijk is 
van complexe multiregionale voorschriften van verschil-
lende landen. Na twee jaar, is de bemanningswisselcrisis 
nog steeds aan de gang. Sommige landen hanteren nog 
steeds een streng test- of vaccinatiebeleid, terwijl anderen 
bijna alle beperkingen hebben opgeheven.

Hoewel het nu makkelijker is om onze zeevarenden thuis te 
krijgen, zorgen de golven van de pandemie nog steeds voor 
meer positieve COVID-gevallen. Iedereen moet 72 uur voor-
dat hij of zij aan boord gaat getest worden. Dit impliceert 
dat er nog steeds zeevarenden zijn die niet aan boord kun-
nen gaan van een schip door een positieve test. Bijgevolg, 
kan het nog steeds een uitdaging zijn om een vervanger te 
vinden of om iemand langer aan boord te laten bij gebrek 
aan vervanging. 

Deze crisis heeft dus niet enkel gevolgen voor onze beman-
ning aan boord van de schepen, maar ook voor de zeeva-
renden die wachten om aan boord van een schip te gaan. 

Dankzij de onvermoeibare inspanningen van ons operati-
oneel personeel, het professionalisme van onze beman-
ningsleden en ons lobbywerk, boekte Euronav verdere 
vooruitgang in het beheer van onze ontheemde beman-
ningen, zoals figuur 10 laat zien.  

Figuur 10: Evolutie vertraagde bemanningscontracten voor de eerste helft van 2022
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Rusland/Oekraïne 
Ongeveer één op zeven van onze zeevarenden komen uit 
Oekraïne of Rusland, en voor velen is het leven sinds febru-
ari moeilijk. Het was belangrijk voor Euronav om snel extra 
steun te verlenen aan de zeevarenden en hun families. 
Met zoveel havens die door de oorlog getroffen zijn en een 
groot aantal Oekraïense en Russische zeevarenden die zich 
aan weerszijden van een politieke kloof bevinden die niet 
door henzelf is veroorzaakt, hebben we hard gewerkt om 
de problemen waarmee zij in deze huidige, zeer moeilijke 
omstandigheden zijn geconfronteerd, te verzachten. 

Euronav voorzag extra vergoedingen om internetgebruik, 
videogesprekken en e-mail te vergemakkelijken en zo onze 
zeevarenden extra mogelijkheden te geven om hun naas-
ten te contacteren. Veel van onze zeevarenden konden niet 
ontschepen in Oekraïne of Rusland, en trachtten uit te wij-
ken naar naburige landen zoals Polen of Roemenië. Waar 
mogelijk hielp Euronav met het regelen van lokale huisves-
ting en onderhield zij contacten met de betrokken ambas-
sades ter plaatse. We boden ook extra fondsen aan om 
alternatieve reisarrangementen te dekken, waarbij soms 
andere vormen van vervoer gebruikt moesten worden om 
hen te repatriëren of te vervoeren naar landen binnen de 
EU. 

Als een langetermijnsponsor van Sailors’ Society, waren 
we ook betrokken in het ondersteunen van andere zee-
varenden die buiten de directe “familie” van Euronav val-
len. Sommige zeevarenden verloren alles wat ze bezaten. 
Sailors’ Society was goed geplaatst om snel fondsen in te 
zetten voor nieuwe hulpprogramma’s die hielpen om eten, 
transport, accommodatie en kleren te bieden aan families 
die hun huizen ontvluchtten. Deze onmiddellijke financi-
ele hulp was een essentiële reddingslijn voor zeevarenden 
en hun families. Sailors’ Society bood ook confidentiële 
ondersteuningsgroepen aan met opgeleide moderato-

ren om Russische en Oekraïense zeevarenden de ruimte 
te geven om in hun eigen taal met anderen te praten die 
begrijpen wat zij doormaken. 

Gezondheid
De gezondheid van Euronav’s personeel, zowel aan boord 
als aan wal, is een zeer belangrijk aspect van ons bedrijfs-
managementsysteem. Er wordt voortdurend gecontroleerd 
of de omstandigheden in onze werkomgeving gezond zijn. 
Onze gezondheidsnormen en -richtlijnen besteden speci-
fieke aandacht aan belangrijke kwesties zoals algemene 
leefomstandigheden, het fysieke en mentale welzijn van 
bemanningen, lichaamsbeweging, opslag van voedsel en 
gezonde voedingsgewoonten. Medisch advies en bijstand 
zijn 24/7 beschikbaar. 

Veiligheid
Voor Euronav valt er niet te onderhandelen over veiligheid, 
zowel voor onze zeevarenden als ons personeel aan wal. 
Wij verbinden ons ertoe om te werken in overeenstemming 
met de hoogste veiligheidsnormen in de maritieme trans-
portindustrie en stellen bekwame en ervaren bemannings-
leden tewerk om te verzekeren dat onze schepen op een 
veilige en milieuvriendelijke manier worden geëxploiteerd. 
In dit opzicht, zijn onze zeevarenden gekwalificeerd, regel-
matig bijgeschoold, op de hoogte van  actuele zaken, en 
verzorgd wat betreft hun veiligheid, gezondheid en welzijn. 

Door het promoten van een actieve veiligheidscultuur bij 
haar personeel, zowel aan wal als aan boord, engageert 
Euronav zich niet alleen om een kwaliteitsvolle dienstver-
lening aan haar klanten te bieden, maar ook om het milieu 
en de werkomstandigheden consequent te beschermen.
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Deugdelijk Bestuur

Ons beleid inzake deugdelijk bestuur

De Raad van Toezicht van Euronav NV heeft een gedrags- 
en ethische code aangenomen die geldt voor alle werk-
nemers, bestuurders en functionarissen van de Vennoot-
schap. 

Het beschreven gedrag in deze richtlijnen heeft in dezelfde 
mate betrekking op de relatie met collega's, klanten, leve-
ranciers en overheidsinstanties. Als uitgangspunt geldt 
dat Euronav zich moet profileren als een professionele en 
verantwoordelijke organisatie. Deze Code bevat een reeks 
basisprincipes om personen die onder de richtlijn vallen te 
begeleiden met betrekking tot de minimumvereisten die 
van hen worden verwacht.

Webber Research

Euronav is opnieuw gepositioneerd in het topk-
wartiel in de ‘Webber Research 2022 ESG Score-
card’. De Vennootschap neemt de 5de plaats in 
als de hoogst gerangschikte tankerrederij van 52 
scheepvaartbedrijven actief in verschillende sector-
en (containers, bulk, tankers). De ESG-scorekaart 
rangschikt de rederijen op basis van een aantal 
parameters inzake deugdelijk bestuur, met als doel 
om zowel kwalitatieve scheepvaartplatformen 
als tekortkomingen te identificeren op basis van 
die onderliggende factoren. De 2022 scorekaart 
weerspiegelt dat de scheepvaartsector geleidelijk 
ESG-normen integreert en dat de concurrentie 
heviger wordt. Het volledige rapport is toegankelijk 
via volgende link https://webberresearch.com/web-
ber-research-esg-scorecard-2022/.

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 anti-corruptiebeleid 
is van toepassing op werknemers en personen die optre-
den in naam van Euronav. Euronav is ook lid van het Mari-
time Anti-Corruption Network (MACN).

In het algemeen worden alle derden die met Euronav 
zaken willen doen onderworpen aan een grondig onder-
zoek door de afdeling Interne Controle. Hierbij wordt ook 
nagegaan of een zakenrelatie wel gepast is in het licht van 

het anti-corruptiebeleid van de Vennootschap en van haar 
beleid inzake risico's met betrekking tot derde partijen.  
Elke bezorgdheid die verband houdt met het anti-corrup-
tiebeleid, kan worden gemeld via het klokkenluidersplat-
form van de Vennootschap op https://www.speakupfeed-
back.eu/web/euronav. 

Transparantie en verantwoording

De kapitaalmarkten beschikken over bestaande structuren 
en controles. Deze bieden investeerders een robuust en 
duurzaam kader dat hen het nodige vertrouwen geeft dat 
de leden van zowel de Directieraad als de Raad van Toe-
zicht zich naar behoren gedragen en de strategie uitvoeren 
op een correcte en meetbare manier. Verschillende instan-
ties spelen een rol wanneer een onderneming beursgeno-
teerd is. Effectenbeurzen stellen hoge eisen wat boekhoud-
kundige discipline en naleving van de regelgeving betreft. 
Beleggers zullen ook eisen dat de beste praktijken op het 
gebied van presentatie en detaillering van de financiële 
prestaties consequent worden toegepast. 

Gespecialiseerde externe bureaus die de resultaten op het 
gebied van bestuur, ethische normen en andere niet-fi-
nanciële zaken - zoals het Carbon Disclosure Project (CDP) 
- meten, worden steeds belangrijker. De Poseidon Princi-
ples is een transparant kader dat deelnemers uit de indus-
trie en praktijkmensen rechtstreeks samenbrengt met de 
financiers van de scheepvaart, bij het ontwikkelen van een 

kerncode van normen om te voldoen aan de decarboni-
satie van de scheepvaart. Het zelfregulerend mechanisme 
achter deze collectieve groep biedt alle verschaffers van 
kapitaal aan de scheepvaartsector volledige transparantie.

Euronav heeft, samen met andere verantwoordelijke tan-
kerrederijen, de verplichting en plicht om zijn bedrijfsmo-
dellen en bredere bedrijfsreputatie te verdedigen en te 
promoten. Euronav is van mening dat het actief en posi-
tief bijdraagt tot het verbeteren van de reputatie van de 
scheepvaart en de ruweolietankvaart door de Poseidon 
Principles te onderschrijven, zich aan te sluiten bij organi-
saties zoals het Global Maritime Forum, initiatieven op te 
zetten zoals 'Getting to Zero' en samen te werken met een 
diverse groep belanghebbenden. 

Raad van Toezicht

Op 19 mei 2022 vond de jaarlijkse aandeelhoudersvergade-
ring van Euronav NV plaats. Tijdens deze vergadering werd 
bevestigd dat het mandaat van Carl Steen als onafhanke-
lijk lid en voorzitter van de Raad van Toezicht verlopen was 
met onmiddellijke ingang van de vergadering. Met het ver-
strijken van zijn mandaat van de Raad van Toezicht  liepen 
ook de andere mandaten van Carl Steen als lid van verschil-
lende comités af. De Raad van Toezicht besliste om Grace 
Reksten Skaugen te benoemen tot voorzitter van Euronav, 
met een termijn die inging op 19 mei 2022. 

Op dezelfde dag benoemde de aandeelhoudersvergade-
ring Steven Smith als onafhankelijk lid van de Raad van 
Toezicht voor een termijn van twee jaar tot en inclusief de 
gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2024. 
Steven Smith werd later door de Raad van Toezicht ook 
benoemd tot voorzitter van het Remuneratiecomité en 
lid van het Audit- en Risico Comité alsook het Corporate 
Governance en Benoemingscomité.  

Duurzaamheidscomité

Euronav is ervan overtuigd dat de klimaatverandering en 
ESG-aangelegenheden belangrijke kwesties zijn die een 
specifiek comité vereisen om toezicht te houden op ons 
antwoord op de dynamische reeks uitdagingen waarmee 
alle facetten van ons bedrijf worden geconfronteerd. Dit 
comité, dat in 2019 werd opgericht en zowel bestaat uit 
leden van de Raad van Toezicht als de Directieraad, is sinds 
zijn oprichting al aanzienlijk geëvolueerd. De belangrijkste 
rol van dit comité is om de gehele Raad van Toezicht en 
Directieraad advies te geven over duurzaamheidskwesties 
zodat zij daar rekening mee kunnen houden. Het Duur-
zaamheidscomité bestaat uit twee onafhankelijke leden en 
vier leden van de Directieraad. Het intern reglement van het 
Duurzaamheidscomité en meer informatie over de mach-
tiging en leden zijn hier te vinden: https://www.euronav.
com/sustainability/sustainability-committee/
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De voornaamste risico's en onzekerheden waaraan de 
Euronav Groep wordt blootgesteld voor de rest van het jaar, 
samen met de strategie van de Groep om ze te beheren, 
zijn dezelfde als die geïdentificeerd in de sectie “Interne 
controle en risicobeheersystemen” van het jaarverslag 
2021, dat hierbij wordt opgenomen door middel van 
verwijzing. In de eerste helft van 2022 zijn de risico’s in 
verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne verder 
toegenomen. Het aantal sancties dat zowel door de VS als 
door de Europese Unie wordt uitgevaardigd, is aanzienlijk 
toegenomen en zal naar verwachting niet snel eindigen. 
Deze sancties kunnen een negatieve impact hebben 
op onze activiteiten, gezien de rol van Rusland als een 
belangrijke wereldwijde exporteur van ruwe olie. Deze wet- 
en regelgeving inzake sancties en embargo’s is niet overal op 
dezelfde manier van toepassing, aangezien ze niet allemaal 
van toepassing zijn op dezelfde personen of dezelfde 
activiteiten verbieden, en deze wet- en regelgeving inzake 
sancties en embargo’s kan met de tijd worden gewijzigd of 
uitgebreid. Huidige of toekomstige tegenpartijen kunnen 
verbonden zijn of worden met personen en entiteiten die 
nu of in de toekomst het voorwerp kunnen zijn van sancties 
opgelegd door de Amerikaanse regering, de Europese Unie 
of andere internationale instanties. Hoewel we van mening 
zijn dat we in 2022 en tot de datum van dit halfjaarverslag 
alle toepasselijke sancties en embargowetten en 
-regelgeving hebben nageleefd, en van plan zijn dat te 
blijven doen, kan er geen garantie gegeven worden dat 
we dat in de toekomst ook zullen doen, vooral omdat de 
reikwijdte van bepaalde wetten onduidelijk kan zijn en 
onderhevig aan veranderende interpretaties. Dergelijke 
overtredingen kunnen leiden tot reputatieschade, boetes, 
straffen of andere sancties die een ernstige impact kunnen 
hebben op ons vermogen om toegang te krijgen tot de 
kapitaalmarkten en om onze activiteiten uit te voeren, en 
kunnen ertoe leiden dat sommige investeerders besluiten 
of verplicht worden om hun belang in ons van de hand te 
doen of om niet in ons te investeren. 

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne leidde ook tot: 

1. Een verder stijging van de olieprijzen. 
Bunkerbrandstof is een aanzienlijke, zo niet de 
grootste kostenpost in onze scheepvaartactiviteiten 
wanneer schepen op de spotmarkt worden worden 
geëxploiteerd onder reisbevrachting; 

2. Een grotere complexiteit van bemanningsrotatie van 
bemanningsleden met de Russische en Oekraïense 
nationaliteit; 

3. Verhoogd risico op cyberaanvallen die kunnen leiden 
tot onderbreking van de dienstverlening van externe 
dienstverleners; 

4. Toegenomen tegenpartijrisico voor grondstoffen als 
gevolg van hoge en volatiele grondstoffenprijzen; 

die allemaal een materieel ongunstig effect kunnen 
hebben op onze activiteiten, financiële toestand en 
bedrijfsresultaten en kasstromen. 

De huidige omgeving van geopolitieke spanningen 
die resulteert in inflatie, hoge interesten en hoge 
energieprijzen, kan leiden tot een aanzienlijke stijging 
van onze bedrijfskosten, G&A-kosten, alsook financiële 
kosten,  die mogelijks niet allemaal aan onze klanten 
kunnen worden doorgerekend of anderszins niet volledig 
kunnen worden afgedekt. Historisch gezien is er een sterk 
verband tussen de ontwikkeling van de wereldeconomie 
en de vraag naar energie, waaronder olie. Een langdurige 
periode van verslechtering in de vooruitzichten voor de 
wereldeconomie in combinatie met een vraagdestructieve 
olieprijs zou kunnen leiden tot een wereldwijde recessie en 
de totale vraag naar olie en dus naar onze diensten doen 
afnemen. Dergelijke veranderingen kunnen een ongunstig 
effect hebben op onze bedrijfsresultaten en kasstromen. 

Risico’s en onzekerheden

Financiële gegevens

(in duizenden USD) 30 juni 2022 31 december 2021

ACTIVA

Vaste activa 3.449.644 3.309.116

Materiële vaste activa 3.389.132 3.179.299

Immateriële activa 16.571 186

Financiële vaste activa 40.296 55.639

Investeringen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode 2,126 72.446

Uitgestelde belastingvorderingen 1.519 1.546

Vlottende activa 638.703 459.407

Totaal activa 4.088.347 3.768.523

EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN

Eigen vermogen 1.920.009 1.960.582

Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van 
de Vennootschap 1.920.009 1.960.582

Langlopende schulden 1.863.438 1.486.908

Intrestdragende leningen en financieringen 1.560.284 1.175.835

Overige uitgiftes 197.223 196.895

Overige leningen 78.872 86.198

Lease schulden 15,589 16.759

Overige schulden 451 3.490

Personeelsbeloningen 10.276 6.839

Provisies 743 892

Schulden op korte termijn 304.900 321.033

Totaal passiva 4.088.347 3.768.523

Verkorte geconsolideerde balans
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Geconsolideerde resultatenrekening
(in duizenden USD) June 30, 2022 June 30, 2021

Omzet 263.062 208.134

Andere bedrijfsopbrengsten 7.636 4.673

Reiskosten en commissies (74.452) (50.761)

Operationele kosten schepen (101.521) (116.097)

Kosten vrachthuur (4.456) (4.283)

Algemene en administratieve kosten (23.171) (16.582)

Netto boekwinst (verlies) op verkoop van materiële 
vaste activa

33.244 10.568

Afschrijvingen (106.251) (171.225)

Bedrijfsresultaat (5.909) (135.573)

Financieel resultaat (61.864) (37.812)

Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen 
volgens vermogensmutatiemethode (na 
winstbelastingen)

14.574 11.177

Resultaat vóór belastingen (53.199) (162.208)

Belastingen 4.923 1.518

Resultaat over de periode (48.276) (160.690)

Toerekenbaar aan:

Eigenaars van de Vennootschap (48.276) (160.690)

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 201.745.255 201.677.981

Gewone winst per aandeel (in USD) (0,24) (0,80)

Verwaterde winst per aandeel (in USD) (0,24) (0,80)

Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten

(in duizenden USD) June 30, 2022 June 30, 2021

Resultaat van de periode (48.276) (160.690)

Totaal niet-gerealiseerde resultaten 18.729 4.901

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten van de periode (29.547) (155.789)

Toerekenbaar aan:

Eigenaars van de Vennootschap (29.547) (155.789)

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen
(in duizenden USD) June 30, 2022 June 30, 2021

Saldo bij de aanvang van de periode 1.960.582 2.311.787

Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten (29.547) (155.789)

Totaal transacties met eigenaars van de 
Vennootschap (11.026) (12.100)

Saldo bij het einde van de periode 1.920.009 2.143.898

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden USD) June 30, 2022 June 30, 2021

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 152.528 161.478

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 61.379 (4.364)

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) 
investeringsactiviteiten (223.010) (211.923)

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) 
financieringsactiviteiten 291.510 239.350

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op 
geldmiddelen (5.187) (1.863)

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde 
van de periode 277.220 182.678
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Vooruitzichten

De aangelegenheden besproken in dit verslag kunnen 
vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation 
Reform Act van 1995 in de VS biedt bescherming onder 
de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde 
vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte 
informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. 
Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doel-
stellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenis-
sen of prestaties en onderliggende veronderstellingen 
en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen 
van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te 
maken van de bescherming onder de safe harbor bepa-
lingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 
1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe 
harbor wetgeving. De woorden “geloven”, “anticiperen”, 
“trachten”, “inschatten”, “voorspellen”, “projecteren”, “plan-
nen”, “potentieel”, “zouden”, “kunnen”, “verwachten”, “in 
afwachting van” en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op 
vooruitzichten. 

De vooruitzichten in dit Halfjaarverslag van 2022 zijn geba-
seerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder 
beperking, de analyse van historische operationele trends 
door het management, de gegevens opgenomen in onze 
database en andere gegevens van derden. Hoewel wij 
geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen 
ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inhe-
rent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene 
omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen 
zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garande-
ren dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties 
zullen bewerkstelligen of volbrengen. 

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook 
andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat 
de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van 
deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze 
omvatten de onzekerheid over de gevolgen van COVID-19, 

het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit 
te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valu-
ta’s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van 
schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van 
schepen, wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van 
tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip 

van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskos-
ten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van 
financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegen-
partij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijk-
heid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de 
convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, 
het mogelijke effect van de fusie op de relaties met onze 
cliënten en leveranciers, veranderingen in gouvernemen-
tele regelgeving of reglementering of acties ondernomen 
door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid 
bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen 
en situaties van off-hire en andere factoren.

Wij waarschuwen de lezers van dit verslag niet te zeer te ver-
trouwen op vooruitzichten, die enkel gelden op datum van 
dit verslag. Vooruitzichten bieden geen garantie omtrent 
onze toekomstige performantie, en actuele resultaten en 
toekomstige ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen 
van deze vooropgesteld in de vooruitzichten. Behoudens 
indien vereist bij wet of reglement, zullen wij de vooruit-
zichten niet actualiseren om zaken en omstandigheden te 
weerspiegelen die zich voordoen na de datum van dit ver-
slag of om onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen. 

Indien één of meer vooruitzichten geactualiseerd worden, 
mag er geen conclusie getrokken worden dat bijkomende 
actualisaties zullen gemaakt worden van deze of andere 
vooruitzichten.

De in dit verslag beschreven factoren zijn niet noodzake-
lijk alle belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat 
de actuele resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen 
verschillen van deze besproken in een van onze vooruit-
zichten. Bijkomende risico’s en onzekerheden die ons op 
dit moment niet gekend zijn of die wij momenteel niet als 
materieel beschouwen kunnen eveneens onze bedrijfsacti-
viteiten beïnvloeden. Raadpleeg onze ingediende veslagen  
U.S. Securities and Exchange Commission voor een meer 
volledige bespreking van deze en andere risico’s en onze-
kerheden.
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