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Schepen op een duurzame manier slopen en toch winst maken, dat is in een 
notendop het opzet van Elegant Exit Company. Door fin-de-carrièreschepen op 
te kopen en ze zelf efficiënt te slopen, wil het bedrijf de scheepvaart 
verduurzamen. 
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Oude schepen slopen is voor veel rederijen een bron van hoofdbrekens en kosten. 
De scheepssloopsector heeft in de publieke opinie niet de beste reputatie, en 
toegenomen duurzaamheids- en klimaatverplichtingen maken het de rederijen niet 
eenvoudiger. De in Nederland gebaseerde Elegant Exit Company heeft daar wat op 
gevonden. Onder het motto 'Own, operate, recycle' kopen zij schepen op die bijna 
het einde van hun economische levensduur hebben bereikt, het bedrijf baat ze nog 
enkele jaren uit en sloopt die dan. 

Medestichter Rein Amels, die een lange staat van dienst in de scheepsindustrie kan 
voorleggen, legt het principe uit. "Sinds 2005 is de scheepvaartvloot verdubbeld. De 
schepen worden in series gebouwd, maar nu veel van die schepen het einde van hun 
levensduur naderen, worden ze nog altijd een voor een naar de sloop gebracht. Dat 
moet efficiënter kunnnen. Wij pleiten voor een model van 'omgekeerde nieuwbouw': 
de schepen worden ook in reeksen naar de sloop gebracht, zodat er schaalvoordelen 
en efficiëntiewinsten ontstaan bij de recyclage."  

Ambitieus 

De ambities zijn steil: op twee erkende sloopwerven, een ten oosten en één ten 
westen van het Suezkanaal, wil het bedrijf tot vijftig schepen per jaar gaan slopen. 
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"De aankoop van de eerste schepen loopt volop, tegen 2022 willen we aan het 
recyclen zijn, in samenwerking met gecertificeerde werven", zegt Amels. In de eerste 
plaats richt Elegant Exit Company zich op de aankoop van tankschepen. "Bij tankers 
is het relatief eenvoudig: na vijftien jaar vervallen zowat alle certificaten, op twintig 
jaar is het wel afgelopen voor zo'n schip. De grote tankerrederijen zetten vandaag 
sterk in op de verjonging van hun vloot, ook in het kader van de CO2-reductie. Wij 
gaan op zoek naar die schepen waar nog wat leven in zit en brengen ze dan 
georganiseerd naar de sloop."  

Voor de goede orde: Elegant Exit Company (EEC) is geen ngo, maar een bedrijf. Het 
ziet dus wel degelijk brood in het businessmodel. "Je merkt dat er iets moet gaan 
gebeuren", zegt Amels. "Rederijen krijgen vandaag veel vragen over de praktijken op 
de sloopwerven in India. Tegelijkertijd is gerecylceerd staal een onderdeel van een 
industrie met minder CO2-uitstoot. Recyclage helpt ook de CO2-uitstoot van de 
Europese staalindustrie naar beneden.  

Cashflow 

Oprichter Captain Uday treedt hem bij: “Bedrijven realiseren zich dat op middellange 
tot lange termijn het eenvoudig bezitten van activa (schepen) niet zo winstgevend zal 
blijven als het gebruik van die activa om kasstromen te genereren. De verschuiving 
van de focus naar duurzaamheid en de drive om de activa te recyclen door ze te 
hergebruiken, vergroot de noodzaak om schepen op een schone en groene manier 
te recyclen. EEC vult die enorme leegte waardoor bestaande eigenaren van activa 
zich kunnen concentreren op het genereren van kasstromen, terwijl EEC de oudere 
schepen overneemt, anderen toestaat cashflows te genereren, de schepen groen te 
recyclen en de resterende activa te hergebruiken in de circulaire economie: groene 
schepen, groene operatie, groene recycling, wat leidt tot groene staalproductie – en 
uiteindelijk groene nieuwbouwschepen." 

Michiel Leen 

 



Elegant Exit Company: Buying ships and scrapping them 
sustainably and economically. 
 
November 16  
 
Scrapping ships in a sustainable way and still making a profit, that is 
the aim of Elegant Exit Company in a nutshell. By purchasing fin-de-
career ships and efficiently scrapping them itself, the company wants 
to make shipping more sustainable. 
 

 
 
Scrapping old ships is a source of headaches and costs for many shipping 
companies. The public opinion on the ship-breaking industry is not VERY favorable 
and increased sustainability and climate commitments are not making it easier for 
shipping companies. The Netherlands-based Elegant Exit Company has found a 
solution. Under the motto 'Own, operate, recycle' they buy up ships that have 
almost reached the end of their economic life, the company operates them for a 
few more years and then scraps them. 



 
Co-founder Rein Amels, who has a long track record in the shipping industry, 
explains the principle. “The shipping fleet has doubled since 2005. The ships are 
being built in series, but now that many of those ships are approaching the end of 
their useful life, they are still being taken to scrapping one by one. That should be 
more efficient. We advocate reversed shipbuilding. Ships are also taken to 
scrapping yards in series, so that recycling will go hand in hand with scale 
advantages and efficiency gains." 
 
Ambitious 
 
The ambitions are steep: the company wants to scrap up to fifty ships per year at 
two recognized scrapping yards, one to the east and one to the west of the Suez 
Canal. “The purchase of the first ships is in full swing, we want to be recycling by 
2022, in collaboration with certified yards,” says Amels.  
First of all, Elegant Exit Company focuses on the purchase of tankers.  
"With tankers it is relatively simple: after fifteen years almost all certificates 
expire, in twenty years it will be over for such a ship. Today, the large tanker 
companies are strongly committed to the rejuvenation of their fleet, also in the 
context of CO2 reduction. We look for those ships that still have some life in them 
and then take them to scrapyard in an organized manner. "  
For the record: Elegant Exit Company (EEC) is not an NGO, but a company. So it 
certainly sees opportunities in the business model. "You notice that something has 
to be done," says Amels. "Shipping companies today receive a lot of questions 
about the practices at the scrap yards in India. At the same time, recycled steel is 
part of an industry with fewer CO2 emissions. Recycling also helps to keep the 
CO2 emissions of the European steel industry down.” 
 
 
Cashflow  
 
Founder Captain Uday joins in: “Companies realize that in the medium to long 
term simply owning assets (ships) will not remain as profitable as using those 
assets to generate cash flows. The shift (from the) IN focus to sustainability and 
the drive to recycle assets by reusing them increases the need to recycle ships in a 
clean and green way. EEC fills that huge void allowing existing asset owners to 
focus on generating cash flows, while EEC takes over the older ships, allows others 



to generate cash flows, recycle the ships in a green way and reuse the remaining 
assets in the circular economy: green ships, green operation, green recycling, 
leading to green steel production - and ultimately green new-buildings.” 
 
Michiel Leen, Flows.be 
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