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Boskalis financiert nieuwe mega snijkopzuiger met 
door exportkredietverzekering gedekte lening  

Papendrecht, 13 oktober 2020 

 
Boskalis heeft vandaag de financiering voor zijn nieuwe mega snijkopzuiger 
Krios afgesloten door middel van een innovatieve lening die gedekt is door 
een exportkredietverzekering (EKV). Het betreft hier de eerste EKV 
verzekerde financiering in zijn soort in Nederland. Met deze faciliteit van EUR 
121 miljoen heeft Boskalis een substantieel deel van de nieuwbouwkosten 
van de Krios geherfinancierd. De met een EKV gedekte lening voor 
Nederlandse exporteurs is eind 2019 door het Nederlandse ministerie van 
Financiën geïntroduceerd. De regeling is gericht op indirecte export, wat in het 
geval van Boskalis een nieuw gebouwd baggerschip betreft dat op projecten 
in het buitenland zal worden ingezet. De Krios wordt momenteel bij IHC in 
Nederland gebouwd.  
 
De door ING en de Rabobank verstrekte lening is geherfinancierd onder een 
zogenaamde CIRR-regeling (Commercial Interest Reference Rate) en wordt 
gedekt door Atradius Dutch State Business. De looptijd van de faciliteit is 
twaalf jaar, kent een lineaire aflossing en de all-in financieringskosten 
bedragen iets minder dan één procent. Naast het aantrekkelijke all-in tarief 
sluit de lange looptijd van de faciliteit uitstekend aan bij de lange economische 
levensduur van het schip. Bovendien sluit deze nieuwe lening goed aan op de 
huidige financieringsstructuur van Boskalis, resulterend in een goed gespreid 
en langlopend profiel. Naast deze twaalfjarige faciliteit heeft Boskalis 
USD 325 miljoen uitstaan in US Private Placements, af te lossen in juli 2023, 
en beschikt Boskalis tot april 2025 over een thans ongebruikte Revolving 
Credit Facility van EUR 500 miljoen. 
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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale 

dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme 

diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen 

voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met 

kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis 

adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van 

klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, 

evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden 

over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-
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infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, 

waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van 

handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op 

het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten 

(Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 

medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. 

 

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.  
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