


















 
BIJLAGE BIJ DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 5 MEI 2022 : 

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 

 
 
1) QUESTIONS ET REPONSES ECRITES / SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 

1. Zit de splitsing van CFE in CFE (Contracting en vastgoedontwikkeling) en DEME nog op schema? Kan 
u iets meer toelichten wat de planning is? In de zomer? 

 
Antwoord: 
 
De splitsing van CFE zit volledig op planning. Op 16 mei a.s. wordt het splitsingsvoorstel ter 
goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. Einde juni wordt de verwezenlijking van de partiële 
splitsing – en de daaruit voortvloeiende inbreng van de participatie in DEME aan een nieuw op te 
richten vennootschap, “DEME GROUP” – voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering 
van CFE. Voor elk CFE aandeel zal een DEME GROUP aandeel uitgereikt worden. Onder voorbehoud 
van goedkeuring van de prospectus door de FSMA, wordt diezelfde dag DEME GROUP 
beursgenoteerd op Euronext Brussels. 

 
2. Zal u de splitsing laten doorgaan als dit fiscaal nadelig is voor minderheidsaandeelhouders? We 

hebben gezien dat bepaalde afsplitsingen (UMG bij Vivendi) fiscaal zwaar belast worden en getaxeerd 
worden aan 30% roerende voorheffing.  

 
Antwoord: 
 
Het betreft hier een partiële splitsing naar Belgisch recht die volledig fiscaal neutraal verloopt en 
waarbij geen roerende voorheffing verschuldigd is. De fiscale neutraliteit werd ook bevestigd in een 
ruling. 
 
De situaties waarnaar u verwijst betreffen meestal buitenlandse spin-offs waarbij aandelen, die 
verkregen werden naar aanleiding van een inbreng, in natura worden uitgekeerd. Dit is hier niet het 
geval. 

 
3. DEME wil klimaatneutraal zijn tegen 2050 een de GHG emissies tegen 2030 met 40% verlagen. Welke 

stappen gaat u (moeten) zetten om die doelen te bereiken? In 2021 steeg de CO2 uitstoot van 660 
kt CO2-eq naar 883. U geeft aan dat dit te wijten is aan een grotere benutting van de schepen… ik 
neem aan dat die benutting in de nabije toekomst niet zal dalen en dat doordoor uw CO2 uitstoot 
eerder zal toenemen de eerstkomende jaren?  

 
Antwoord: 
 
DEME wil klimaatneutraal zijn tegen 2050 en broeikasgasemissies met 40% verlagen tegen 2030.  
De reductiedoestelling van 40% wordt, in afstemming met de doelstellingen zoals opgenomen in de 
initiële reductiestrategie van de Internationale Martieme Organisatie (IMO), uitgezet t.o.v. 
referentiejaar 2008 en uitgedrukt per geleverde werkeenheid. In tegenstelling tot cargo- en 
passagiersschepen, waarvoor de geleverde werkeenheid werd vastgelegd als laadvermogen en 
zeemijl, bepaalde IMO voor werkschepen op zee nog geen specifieke sectorale werkeenheid.   
Om toe te werken naar de reductiedoelstelling van 40% zet DEME op korte termijn voor haar vloot 
in op volgende 3 type maatregelen:  



• Het verhogen van de technische efficiëntie door bijvoorbeeld het gebruik van vliegwielen, het 
terugwinnen van afvalwarmte en het elimineren van emissies op de ligplaats door ‘Ship-to-shore’ 
verbindingen; 

• Het verhogen van de operationele efficiëntie door bijvoorbeeld het aanpassen van 
werkmethodes, het verlagen van de vaarsnelheid of het verbeteren van de productiecyclus;  

• Het gebruik van koolstofarme brandstoffen zoals natuurlijk gas of biobrandstoffen.  Zo worden, 
sinds de recente omzetting van DEME’s volledige portfolio aan langlopende kredieten naar 
leningen met een duurzaam doel, de kredietvoorwaarden van DEME gekoppeld aan een aantal 
duurzaamheidsprestaties van het bedrijf, o.a. ook aan de prestaties rond het verminderen van 
emissies door het gebruik van koolstofarme brandstoffen.  

 
4. U wil uw vloot upgraden naar de "fleet of the future". Kan u dit toelichten aub? Hoe ziet u de jaarlijkse 

CAPEX evolueren de komende 5 jaar ? 
 

Antwoord: 
 
DEME tracht haar investeringsplan steeds af te stemmen op de huidige en toekomstige noden van 
de markten waarin het speelt. Daarbij staan innovatie en duurzaamheid steeds voorop.  
In de afgelopen jaren verwelkomde DEME verscheidene Dual Fuel schepen in de vloot, met 
pionierschip ‘Minerva’ in 2017 als eerste Trailing Hopper Suction Dredger voorzien van deze 
technologie. Naast ‘Minerva’ versterkte onder andere ‘Bonny River’ (2019) en ‘Meuse River’ (2020) 
de DEME vloot, voorzien van diezelfde technologie. 
In 2021 werd ‘Spartacus’ toegevoegd aan de vloot. De Cutter Suction Dredger met een vermogen van 
44.180 kW en de mogelijkheid om te baggeren tot een diepte van 45 meter is de eerste in haar soort 
die op LNG kan varen. 
Naast installatieschepen ‘Orion’ (2022) en ‘Green Jade’ (in aanbouw) investeert DEME in haar huidige 
vloot om te anticiperen op de ontwikkelingen binnen de Offshore Wind markt. Zo zal ‘Viking Neptun’, 
aangekocht begin 2022, uitgerust worden met een carrousel met een capaciteit van 7.000 ton kabel 
op het dek, boven op de bestaande carrousel die benedendeks 4.500 ton kabel kan verwerken. Schip 
‘Sea Installer’ zal voorzien worden van een nieuwe kraan met een vermogen van 1.600 ton (in 
vergelijking met een huidig vermogen van 900 ton) en bereidt zich hiermee voor op haar nieuwe 
uitdaging in de Verenigde Staten.  
DEME investeert voorts in hoogtechnologische uitrusting voor haar schepen waardoor complexere 
projecten uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de ‘foundation drill’ die toelaat 
windmolens in een rotsachtige ondergrond te installeren.  
 
Zoals dat in het verleden het geval was, zal DEME ook in de toekomst blijven inzetten op een 
hoogwaardige vloot. Het gemiddelde totale investeringsplan bedroeg de laatste 5 jaren ongeveer 
400 miljoen euro en ligt in lijn met de toekomstige verwachtingen. Het totale investeringsplan omvat 
zowel investeringen in schepen, onderhoud van de schepen als andere investeringen.. 

 
5. Met Deme wordt volop de kaart getrokken van de “groene energie”. U biedt een antwoord op de 

vele uitdagingen van de klimaatopwarming. Toch is het vreemd, dat slechts 28% van de omzet van 
DEME in aanmerking komt voor de taxonomie. Hoe verklaart u dit en wat vindt u hiervan? En kan u 
hieraan iets doen om dit te verbeteren? 

 
Antwoord: 

 
De EU Taxonomie beoogt de transformatie naar een koolstofarme economie via een algemeen 
aanvaarde rapporteringswijze van activiteiten die substantieel bijdragen aan duurzaamheid. Voor 
2021 maakte DEME een eerste beoordeling op basis van 2 van de 6 klimaat- en milieudoelstellingen, 
namelijk de mitigatie van en de adaptatie aan klimaatverandering. Hierbij moet opgemerkt worden 



dat de definities niet steeds duidelijk zijn en wellicht nog zullen evolueren. Bovendien wordt de 
publicatie van de overige 4 milieudoelstellingen pas verwacht in juni 2022. Voor 2021 werd daarom 
een conservatieve benadering toegepast om te bepalen of een activiteit van DEME al dan niet in 
aanmerking komt voor de EU Taxonomie.  
DEME’s activiteit met betrekking tot offshore wind komt, op basis van de huidige interpretatie van 
de regels, ‘in aanmerking’ (‘eligible’) en kan daarbij eveneens grotendeels als ‘afgestemd’ (‘aligned’) 
worden beschouwd met de EU Taxonomie. 28% van de totale omzet komt ‘in aanmerking’ en 24% 
van de totale omzet kan als ‘gealigneerd’ worden beschouwd op basis van de huidige definities. 
DEME is echter eveneens actief in andere activiteiten met een potentiële substantiële bijdrage aan 
duurzaamheid. Voor deze activiteiten laat de EU Taxonomie op dit moment ruimte voor 
interpretatie, waardoor deze activiteiten momenteel als ‘likely eligible’ worden beschouwd, goed 
voor 43% van de totale omzet. 

 
6. DEME is een wereldleider in de installatie van offshore windmolenparken. Op welke basis claimt u 

deze positie? Kan u een aantal voorbeelden geven om dat aan te tonen? Installation vessels? 
Vlootcompositie?  
 
Van Oord claimt ook de positie van marktleider, zij stellen dat ze sinds 2002 bijgedragen of geholpen 
hebben om 40% van de totale offshore wind capaciteit te bouwen…  

https://www.offshorewind.biz/2021/10/01/van-oord-orders-mega-jack-up-for-20-mw-offshore-
wind-
turbines/?utm_source=offshorewind&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2021-10-
04  
 
Jan De Nul heeft de 2 grootste installatieschepen voor windmolens ter wereld (Voltaire en Les Alizés), 
daarmee knokt hij zich naar de kop van het marktsegment…  

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220130_980336 
 
Antwoord: 
 
De installatie van offshore windmolenparken omvat 3 belangrijke activiteiten, met name installatie 
van de turbines, funderingen en in-field/exportkabels. 
In onderstaande tabel vindt U een vergelijking van het aantal turbines (#), funderingen (#) en kabels 
(km) tot op heden geïnstalleerd door DEME Offshore, resp. Van Oord. 

 
aktiviteit DEME Offshore Van Oord 
turbines (#) 2.710 1.368 
funderingen (#) 2.031 1.886 
kabels (km) 2.990 1.974 

Bron: 4COffshore 
 

Schepen van Jan de Nul: 
Voltaire is een wind turbine jack up installatie vessel in aanbouw die nog niet geleverd en niet 
operationeel is. 
DEME beschikt over 4 operationele wind turbine installatie jack up vessels (Innovation, Sea Installer, 
Sea Challenger en Apollo). 
 
Les Alizés is een drijvend heavy lift installatie vessel in aanbouw die nog niet geleverd en niet 
operationeel is. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcheckpoint.url-protection.com%2Fv1%2Furl%3Fo%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.offshorewind.biz%2F2021%2F10%2F01%2Fvan-oord-orders-mega-jack-up-for-20-mw-offshore-wind-turbines%2F%253Futm_source%253Doffshorewind%2526amp%253Butm_medium%253Demail%2526amp%253Butm_campaign%253Dnewsletter_2021-10-04%26g%3DMGU3MTUwZjhiM2MwNDVlNg%3D%3D%26h%3DYWM2ZTc2MGY4Mzg5YzYzNjAzYmEzMjM0ZTMxMWVlMmIzYTNlYjI1ZTMzODY0OThkODNmMDVmOGU2YTcxNDE1YQ%3D%3D%26p%3DY3AxOmNmZTpjaGVja3BvaW50Om9mZmljZTM2NV9lbWFpbHNfZW1haWw6MDhmYmUwNDAzN2JjOTUzYmMxNWI3MDhiZTA0YTUwNzE6djE%3D&data=05%7C01%7CCuyt.Christine%40deme-group.com%7C372dc0cb11874e5e4ec608da2d9196b7%7C4e2cbf62ccfb43a7be3f7eb7a858bcec%7C0%7C0%7C637872400568549638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hmyc653S105kW5aX0dESJnoIsPJRXeoCdfuPCLKH6Ns%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcheckpoint.url-protection.com%2Fv1%2Furl%3Fo%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.offshorewind.biz%2F2021%2F10%2F01%2Fvan-oord-orders-mega-jack-up-for-20-mw-offshore-wind-turbines%2F%253Futm_source%253Doffshorewind%2526amp%253Butm_medium%253Demail%2526amp%253Butm_campaign%253Dnewsletter_2021-10-04%26g%3DMGU3MTUwZjhiM2MwNDVlNg%3D%3D%26h%3DYWM2ZTc2MGY4Mzg5YzYzNjAzYmEzMjM0ZTMxMWVlMmIzYTNlYjI1ZTMzODY0OThkODNmMDVmOGU2YTcxNDE1YQ%3D%3D%26p%3DY3AxOmNmZTpjaGVja3BvaW50Om9mZmljZTM2NV9lbWFpbHNfZW1haWw6MDhmYmUwNDAzN2JjOTUzYmMxNWI3MDhiZTA0YTUwNzE6djE%3D&data=05%7C01%7CCuyt.Christine%40deme-group.com%7C372dc0cb11874e5e4ec608da2d9196b7%7C4e2cbf62ccfb43a7be3f7eb7a858bcec%7C0%7C0%7C637872400568549638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hmyc653S105kW5aX0dESJnoIsPJRXeoCdfuPCLKH6Ns%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcheckpoint.url-protection.com%2Fv1%2Furl%3Fo%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.offshorewind.biz%2F2021%2F10%2F01%2Fvan-oord-orders-mega-jack-up-for-20-mw-offshore-wind-turbines%2F%253Futm_source%253Doffshorewind%2526amp%253Butm_medium%253Demail%2526amp%253Butm_campaign%253Dnewsletter_2021-10-04%26g%3DMGU3MTUwZjhiM2MwNDVlNg%3D%3D%26h%3DYWM2ZTc2MGY4Mzg5YzYzNjAzYmEzMjM0ZTMxMWVlMmIzYTNlYjI1ZTMzODY0OThkODNmMDVmOGU2YTcxNDE1YQ%3D%3D%26p%3DY3AxOmNmZTpjaGVja3BvaW50Om9mZmljZTM2NV9lbWFpbHNfZW1haWw6MDhmYmUwNDAzN2JjOTUzYmMxNWI3MDhiZTA0YTUwNzE6djE%3D&data=05%7C01%7CCuyt.Christine%40deme-group.com%7C372dc0cb11874e5e4ec608da2d9196b7%7C4e2cbf62ccfb43a7be3f7eb7a858bcec%7C0%7C0%7C637872400568549638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hmyc653S105kW5aX0dESJnoIsPJRXeoCdfuPCLKH6Ns%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcheckpoint.url-protection.com%2Fv1%2Furl%3Fo%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.offshorewind.biz%2F2021%2F10%2F01%2Fvan-oord-orders-mega-jack-up-for-20-mw-offshore-wind-turbines%2F%253Futm_source%253Doffshorewind%2526amp%253Butm_medium%253Demail%2526amp%253Butm_campaign%253Dnewsletter_2021-10-04%26g%3DMGU3MTUwZjhiM2MwNDVlNg%3D%3D%26h%3DYWM2ZTc2MGY4Mzg5YzYzNjAzYmEzMjM0ZTMxMWVlMmIzYTNlYjI1ZTMzODY0OThkODNmMDVmOGU2YTcxNDE1YQ%3D%3D%26p%3DY3AxOmNmZTpjaGVja3BvaW50Om9mZmljZTM2NV9lbWFpbHNfZW1haWw6MDhmYmUwNDAzN2JjOTUzYmMxNWI3MDhiZTA0YTUwNzE6djE%3D&data=05%7C01%7CCuyt.Christine%40deme-group.com%7C372dc0cb11874e5e4ec608da2d9196b7%7C4e2cbf62ccfb43a7be3f7eb7a858bcec%7C0%7C0%7C637872400568549638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hmyc653S105kW5aX0dESJnoIsPJRXeoCdfuPCLKH6Ns%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcheckpoint.url-protection.com%2Fv1%2Furl%3Fo%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fcnt%2Fdmf20220130_980336%26g%3DYjM5Y2ZmOTNiOTUyMmNmMg%3D%3D%26h%3DZWYxYjY1ZGI3YmMyZjU2NjUwMjU1N2U4MWRjNzg0OTUyOTE1M2VlN2NkYmY0ZDk5OTRlNGRkOGIwNDU0Mjg4ZQ%3D%3D%26p%3DY3AxOmNmZTpjaGVja3BvaW50Om9mZmljZTM2NV9lbWFpbHNfZW1haWw6MDhmYmUwNDAzN2JjOTUzYmMxNWI3MDhiZTA0YTUwNzE6djE%3D&data=05%7C01%7CCuyt.Christine%40deme-group.com%7C372dc0cb11874e5e4ec608da2d9196b7%7C4e2cbf62ccfb43a7be3f7eb7a858bcec%7C0%7C0%7C637872400568549638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e5HqjQjJLjcUqMrlACGhudPilIWBjQcMhIJIGbZbJpg%3D&reserved=0


DEME beschikt over 4 drijvende heavy lift installatie vessels, 3 operationeel (Orion, Gulliver en 
Rambiz) en 1 in aanbouw (Green Jade). Daarbij dient opgemerkt dat Gulliver en Rambiz in co-
ownership zitten. 

 
7. Hoeveel offshore wind installatieschepen zijn er vandaag wereldwijd en hoeveel moeten er nog 

gebouwd worden om al toekomstige windmolenparken te kunnen bouwen? En wat is het 
marktaandeel van DEME hierin? 

 
Antwoord: 
 
Er valt geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoeveel installatieschepen er nodig zijn om de 
toekomstige windmolenparken te kunnen bouwen, dit is een complex vraagstuk. 
Er zijn verschillende types schepen nodig voor funderingen, turbines en kabels. Afhankelijk van de 
capaciteiten en de uitrustingen van de verschillende schepen kunnen zij ingezet worden voor 
verschillend type werk.  Ook de productie snelheid verschilt bij de verschillende schepen en is ook 
afhankelijk van de uitrusting en capaciteit. Daarenboven is er nog de geologische en de geografische 
verscheidenheid van de projecten die ook verschillende voorwaarden en eisen stellen aan de 
installatieschepen. 

 
 

2) QUESTIONS ET REPONSES ORALES / MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
1. Wat ontbreekt nog om het contract voor de transport en de installatie van windturbines in Taiwan 

op te nemen in het orderboek? 
 

Antwoord: 
 
Op vandaag heeft CDWE (vennootschap opgericht door CSBC en DEME Offshore) de status van 
preferred bidder voor de bouw van de offshore windparken Hai Long 2 en 3. Deze projecten zullen 
in het orderboek opgenomen worden wanneer het contract getekend zal worden en wanneer aan 
alle voorafgaande voorwaarden voldaan zal zijn (in het bijzonder, de Financial Close). 

 
2. Un actionnaire regrette que l’assemblée générale ne soit pas disponible en webcast sur le site web 

de CFE. 
Il suggère en outre de déplacer la date de l’AGO de CFE afin d’éviter que celle-ci ne tombe en même 
temps que l’AGO d’autres sociétés cotées telles que SOFINA. Il suggère qu’à tout le moins, les AGO 
de CFE et de la nouvelle société cotée à constituer bénéficiaire de l’apport de DEME, ne tombent pas 
en même temps. 

 
3. CFE détient-elle des actions propres ? 

 
Réponse: 
 
Non 

 
4. CFE compte un nombre important de filiales détenues à 100%. Quelle en est la raison ? 

 
Réponse: 
 
Ces sociétés sont essentiellement des sociétés de projet (« SPV »), filiales de BPI et constituées en 
vue de développer et financer un projet immobilier.  

 



5. Où en sont les projets Victor et Brouck’R à Bruxelles ? 
 

Réponse: 
 
Le permis du projet Victor/Move Up devrait être déposé dans les mois à venir. 
 
Le permis du projet Brouck’R a été obtenu en 2022 mais a été récemment suspendu par le Conseil 
d’Etat.  

 
6. Où sera construit le nouveau siège de CFE ? 

 
Réponse: 
 
CFE est en train de construire un immeuble de bureaux qui abritera son siège social. Celui-ci se situera 
à Auderghem, à hauteur de la station de métro Demey. 

 
7. Sur quelle base la valeur post scission de l’action CFE et DEME GROUP sera-t-elle déterminée? 

 
Réponse: 
 
C’est le marché qui déterminera la valeur boursière des deux sociétés après la scission partielle. Le 
jour de la scission, après clôture de la bourse, le conseil d’administration indiquera à Euronext le 
cours d’ouverture de l’action CFE et de l’action DEME GROUP déterminée sur la base de la valeur de 
l’action CFE à la clôture de la bourse. Le conseil d’administration ne se prononcera donc pas sur la 
valeur des deux sociétés cotées mais uniquement sur la ventilation du prix de l’action. 
 


