
 

 

PERSBERICHT 
 
DEME’s volledige portefeuille langlopende leningen omgevormd tot 
duurzaamheidsleningen 
 
Om de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van DEME te bereiken in alle aspecten van zijn 
activiteiten, heeft de Group zijn portefeuille langlopende leningen volledig omgevormd tot 
duurzaamheidsleningen. Dit belangrijke engagement onderstreept de visie van DEME om een 
duurzame toekomst te realiseren en vertegenwoordigt een totale leenwaarde van 579 miljoen euro. 
 
Cruciaal is dat de commerciële leenvoorwaarden met de relatiebanken van de Group nu rechtstreeks 
gekoppeld zullen zijn aan de duurzaamheidsprestaties van DEME op twee specifieke gebieden: 
arbeidsveiligheid en koolstofarme brandstof. De prestatie-indicatoren (KPI’s) zullen aanleiding geven tot 
aanpassingen van de rentemarges op de leningen.  
 
Eerste in de sector 
Geert Wouters, Head of Structured Finance & Treasury bij DEME, licht toe: “DEME Group toont 
hiermee opnieuw aan een pionier te zijn. We zijn er trots op dat we als eerste bedrijf in onze sector deze 
belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen kunnen introduceren in al onze langlopende 
financieringsovereenkomsten. Als sterk signaal aan onze stakeholders tonen we dat we in het hele 
bedrijf rekening houden met onze duurzaamheidsdoelstellingen en die ondersteunen met concrete 
acties. Dit is een gedurfde stap en het bewijst dat we bereid zijn de bijbehorende financiële gevolgen te 
aanvaarden.” 
 
Wim Eraly, Senior General Manager Corporate Banking and Facility Management bij KBC Bank NV, 
voegt toe: “KBC is trots door DEME te zijn geselecteerd als duurzaamheidscoördinator om hen te 
ondersteunen bij de integratie van de duurzaamheidskenmerken in hun bankfinanciering op lange 
termijn. We bouwen voort op onze bestaande kennis en ervaring om deze aan duurzaamheid 
gekoppelde financiering te structureren en te coördineren, waarbij we DEME begeleiden bij de selectie 
van de belangrijkste prestatie-indicatoren op het gebied van duurzaamheid en bij het bepalen van de 
doelstellingen, zodat DEME verzekerd is van materiële en uitdagende doelstellingen. De transactie 
illustreert duidelijk de expertise van KBC in het adviseren van haar cliënten omtrent duurzame 
financieringsoplossingen om hun transitie naar een groenere toekomst te ondersteunen.” 
 
 
10 banken wereldwijd 
Conform de “Sustainability Linked Loan Principles” van de Loan Market Association werd de transactie 
gerealiseerd op 7 februari 2022, waarbij KBC als enige duurzaamheidscoördinator optrad voor DEME. 
Geert Wouters benadrukt: “Onze samenwerking met KBC gaat al vele jaren terug en we zijn verheugd 
dat we nauw met hen konden samenwerken om een succes te maken van deze overgang naar een 
duurzame financiering, waarbij eigenlijk 10 banken over de hele wereld betrokken zijn, namelijk ABN 
Amro Bank NV, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Belgian Branch), Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis 
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SA/NV, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Belgium Branch), Commerzbank AG 
(Luxembourg Branch), DBS Bank Ltd (London Branch), ING Belgium NV/SA, KBC Bank NV en 
Coöperatieve Rabobank U.A.”. 
 
Door de bestaande leningen om te vormen tot duurzaamheidsleningen komen de kredietverstrekkers 
overeen de rentevoet te verlagen wanneer het bedrijf zijn doelstellingen ten opzichte van de twee KPI’s 
inzake duurzaamheid haalt. Als beide doelstellingen niet worden gehaald, zal de rentevoet lichtjes 
stijgen.  

KPI’s gericht op arbeidsveiligheid en koolstofarme brandstoffen 
De eerste KPI inzake milieu, maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur (ESG) houdt verband met 
arbeidsveiligheid – altijd de belangrijkste prioriteit bij DEME. Omdat het bedrijf vaak baanbrekende 
projecten uitvoert in uitdagende en afgelegen omgevingen, vereist deze KPI een voortdurende 
verbetering van de veiligheidsprestaties. DEME heeft al de nodige beheersystemen en actieplannen 
ingevoerd om zijn veiligheidsdoelstellingen te bereiken, maar het bedrijf blijft steeds waakzaam. Het 
verbeteren van de veiligheid is nooit een afgesloten hoofdstuk. 

De tweede KPI inzake ESG omvat een doelstelling om het percentage koolstofarme brandstoffen te 
verhogen die door het bedrijf worden verbruikt. Ook dit is een voortdurende focus in de bedrijfsvoering. 
DEME heeft ambitieuze doelstellingen vooropgesteld om de uitstoot te verminderen en uiteindelijk 
klimaatneutraal te worden tegen 2050. Intussen wil het bedrijf tegen 2030 de uitstoot van 
broeikasgassen per arbeidseenheid verminderen met 40% ten opzichte van 2008. 
 
Over DEME 
DEME is wereldleider in de gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore 
energie-industrie en infra- en milieuwerken. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis en 
ervaring en is koploper in innovatie en nieuwe technologieën. DEME’s visie is erop gericht te werken aan 
een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende 
zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en 
de schaarste van natuurlijke middelen. DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals en een 
moderne vloot van ruim 100 schepen.  https://www.deme-group.com  
 
Contact 
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