
Interview

‘Terwijl onze concurrenten bezig 
zijn met overnames en fusies, 
zijn wij bezig met hun klanten’
Interview met ceo Françoise Chombar 
en cfo Karen van Griensven van Melexis

Ondanks de zware terugval in de twee-
de jaarhelft, noteert Melexis nog steeds het 
achtvoudige van tien jaar geleden. In mei 
eindigde het technologiebedrijf als absolu-
te Belgische topper in het onderzoek naar 
waardecreatie van vermogensbeheerder 
Value Square. Op tien jaar tijd had Melexis 
voor zijn aandeelhouders gemiddeld jaar-
lijks 23 procent meerwaarde gecreëerd 
door de aangroei van het eigen vermogen 
plus de netto dividenden. Een maand later 
bereikte de aandelenkoers haar allerhoog-
ste piek op 92 euro. En nu, nog geen half 
jaar later, noteert Melexis nog amper bo-
ven 50 euro.

Wat is de werkelijke impact van de han-
delsoorlog op de Belgische chipontwikke-
laar? Hoe bereidt het bedrijf zich voor op 
de belangrijke veranderingen binnen de 
automobielsector en het mobiliteitsvraag-
stuk? Wat zijn de troeven van het bedrijf uit 
de stal Duchâtelet-Chombar-De Winter? In 
elke nieuwe auto ter wereld zitten gemid-
deld 10 chips van Melexis. Maar waar en 
wat doen ze?

We trokken naar Tessenderlo, wat niet 
de hoofdzetel is, maar wel het hoofdkwar-
tier voor de ontwikkeling van de chips. We 
spreken er met het vrouwelijke topduo 
Françoise Chombar (ceo) en Karen van 
Griensven (cfo).

‘Ik kan me net ergeren als een stop-start 
systeem niet werkt!’ Françoise Chombar 
antwoordt net als Karen Van Griensven 
met een grote rust en vriendelijk op (bijna) 
al onze vragen. Maar als we laten vallen 
dat we die start-stop systemen in nieuwe 
auto’s wat gek vinden, telkens de auto kort 
stilstaat voor het rode licht of in de file, rea-
geert Chombar fel.

VFB Dat kan toch niet goed kan zijn voor een 
motor, voortdurend aan en afzetten?
Françoise ChomBar Ik rij regelmatig met 
huurwagens en vind het net zonde als het 
start-stop systeem niet of niet naar beho-
ren werkt. En het zou inderdaad niet goed 
zijn om een verbrandingsmotor continu 
aan en uit te zetten. Maar met doorgedre-
ven elektronica kan een start stop-systeem 
absoluut geen kwaad en verbruik je min-
der brandstof. De brandstofpomp in een 
benzinemotor moet overigens ook elek-
tronisch zo precies mogelijk aangestuurd 
worden om de verbrandingsefficiëntie 
tijdens het rijden te verhogen. Dat wordt 
nog belangrijker bij de start-stopsyste-
men waarbij die pomp moet weten waar 
ze gestopt is en weer moet beginnen als de 
motor opnieuw aanspringt. Vroeger bleef 
die pomp gewoon draaien. Nu heb je meer 
intelligente pompen nodig, dus ook meer 
intelligente aansturingen. Goed voor uw 
verbruik, het milieu en Melexis!
VFB Melexis ontwikkelt niet alle soorten 
chips die in auto’s gebruikt worden. Welke 
wel?
ChomBar Drie vierde van onze produc-
tie en omzet zijn sensoren. De overige 25 
procent zijn aansturingen, of drivers. Wij 
zitten met onze producten altijd aan de 
rand van een applicatie in de wagen. Ofwel 
nemen wij een analoog signaal op uit de fy-

sieke omgeving en zetten we dat om naar 
een digitaal signaal. Dat doen we met onze 
slimme sensoren. Ofwel zetten we een di-
gitaal signaal om in een analoge actie. Dat 
gebeurt via onze drivers of aansturingen. 
Daarmee zitten we altijd aan de rand van 
een bepaalde toepassing. Onze producten 
communiceren met de buitenwereld. Of-
wel om iets op te nemen dat dan elektro-
nisch verwerkt wordt, ofwel om iets aan te 
sturen. De meeste van onze producten zijn 
zogenaamde mixed signal-chips, dus een 
combinatie van analoog en digitaal.

Dat is een segment waarin er geen ex-
treme concurrentie is. We willen niet actief 
zijn in producten waar men elkaar kapot 
concurreert of de marges te laag zijn.
VFB Hoe ziet de ontwikkelingscyclus van 
een chip eruit?
ChomBar Eerst bepalen we de toepassing 
van de chip, wat die allemaal moet kunnen 
en doen. Dat doen we steeds meer zelf via 
marktonderzoek en gesprekken met klan-
ten. Op basis daarvan maken we een defini-
tie van de chip. Daarna begint de echte ont-
wikkeling, dat duurt ongeveer twee jaar.
Van GriensVen Twee derde van onze ont-
wikkelingen doen we op eigen initiatief, 
zelfstandig vanuit Melexis. We noemen dat 
onze standaardproducten omdat we die 
aan meerdere klanten kunnen verkopen. 
De intellectuele eigendom zit bij ons, maar 
delen we dan met de klanten. Per kwartaal 
rapporteren we hoeveel omzet komt uit 
standaardproducten en welke ontwikkeld 
zijn voor een specifieke klant. Wanneer 
we iets met een klant ontwikkelen is het 
patent niet van ons en kunnen we de chip 
dus niet aan andere klanten voortverko-
pen. Daarom verkiezen we vooral zelf te 
ontwikkelen. Dat houdt iets meer risico in, 
maar de omzet kan veel hoger.

“Bij de start ontwikkelden 
we puur op vraag van 

klanten, nu doen we meer 
dan 60 procent op eigen 

initiatief.”
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Interview

Diversiteit is  
enorm belangrijk.

 Onze medewerkers 
hebben een open blik, 

zijn gepassioneerd door 
technologie en zijn 

verdraagzaam waardoor 
ze goed in team werken.
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VFB Hoeveel ontwikkelt Melexis op eigen 
initiatief, en hoeveel op vraag van de klant?
ChomBar In het begin ontwikkelden we 
enkel op vraag van klanten, nu vertrekt 
60 % vanuit Melexis. Een product voor 
maar een klant moet al van een serieuze 
omvang zijn om nog interessant te zijn voor 
ons. Daarnaast hebben we ook een hybri-
deconcept waarbij we een basischip aan-
bieden met onze technologie, maar waar 
de klant dan flexibel mee om kan springen.
VFB Worden alle producten beschermd door 
een patent?
Van GriensVen Dat proberen we zo veel 
en zo snel mogelijk. Ook in de contracten 
met klanten beschermen we onze intellec-
tuele eigendom zo goed mogelijk.
VFB Wat is de levensduur van Melexis-chips?
Van GriensVen Dat kan zeer lang zijn. De 
cycli in de automobielsector zijn sowie-
so lang. Een model loopt vaak zeven jaar. 
Onze chips gaan minimum een model mee, 
maar worden vaak verder overgenomen in 

het nieuwe automodel. Sommige van onze 
chips zijn er al sinds het ontstaan van Me-
lexis. Al dertig jaar dus. Gemiddeld gaat 
een chip zeven tot tien jaar mee.
VFB Een auto heeft veel onderdelen. Richt 
Melexis zich met zijn aansturingen op be-
paalde functies?
Van GriensVen We focussen vooral op de 
aansturing van kleine motoren. Zoals auto-
matische ramen of de zetelpositionering.
ChomBar Of bij een airco. In een Audi zit-
ten meer dan 15 kleppen in de airco die al-
lemaal aangestuurd moeten worden door 
zo geruisloos mogelijke motoren. Een stil-
le werking is belangrijk omdat er in com-
fortabele wagens almaar minder geluid 
in het interieur doordringt. Dat wordt nog 
belangrijker bij elektrische wagens, waar je 
helemaal geen geluid meer hebt van de ver-
brandingsmotor. Dat geluid naar beneden 
krijgen vergt een intelligente aansturing. 
VFB Welk soort signalen vangen Me-
lexis-sensoren op?

“We zullen blijven groeien en we gaan ervan uit dat we nog 
gaan verdubbelen. De vraag is alleen wanneer.”

Interview

Welke chips maakt Melexis eigenlijk? 
Het zijn voor driekwart sensoren en 
een vierde zogenaamde ‘drivers’-aan-
sturingen. Wat doen ze concreet in een 
auto? 

“Onze producten zitten vaak verbor-
gen in het binnenste van een motor, een 
camerasysteem of andere toepassing. 
Onzichtbaar en (heel) klein, maar ze zijn 
essentieel voor een goede werking van 
een wagen,” zegt Françoise Chombar.

Een voor een passeren de functies de 
revue. “De regen-lichtsensoren voor au-
tomatische ruitenwissers, daar zijn we 
sterk in,” steekt ze van wal. “Verder zitten 
we in automatische zonnedaken,” gaat ze 
verder. Ook binnenin zorgt Melexis voor 
de juiste verlichting zo blijkt. “Een belang-
rijke nieuwe functie voor onze aansturin-
gen is al wat met sfeerverlichting binnenin 
de wagen te maken heeft. Dat is niet alleen 
een populair comfort item aan het wor-
den. Men heeft vastgesteld dat gekleurd 
licht ook een belangrijke veiligheidsfunc-
tie heeft. Daardoor wordt de binnenver-
lichting steeds meer in veiligheidstoe-
passingen gebruikt, omdat chauffeurs 
sneller reageren op lichtsignalen,” aldus 
Chombar. “Die ambient lighting, of sfeer-
verlichting, is een van onze meest zichtba-
re toepassingen,” voegt Karen van Griens-
ven toe. “Dat is voorlopig vooral iets bij 
topmodellen, maar het komt steeds meer 
voor in middenklasse wagens.”

Ook onder de motorkap speelt Me-
lexis eveneens een grote rol. “We ontwik-
kelen sensoren om de stroom te meten in 
elektrische en hybride wagens,” aldus de 
ceo. “Verder functioneren steeds meer 
brandstofpompen met onze aansturin-
gen. Met de start-stopfunctie die nieuwe 
auto’s hebben, is een intelligente aanstu-
ring van de brandstofpomp belangrijk.” 
Melexis zorgt niet enkel voor de juiste 
brandstoftoevoer bij benzinemotoren, 
maar ook voor de juiste temperatuur bij 
elektrische motoren. “Elektrische voer-
tuigen hebben water-of luchtkoeling die 
minutieus geregeld moeten worden,” 
legt ze uit. “Het rijbereik van elektrische 
motoren hangt sterk af van hoe stabiel 
je de omgevingstemperatuur houdt. De 
koelsystemen rond zo’n motor moeten 
dus zeer accuraat werken. Die hebben 
talrijke kleppen, motortjes en pompen 
die allemaal aangestuurd moeten wor-
den. Daar zorgen onze producten voor.”
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Interview

Welke chips maakt Melexis eigenlijk? 
Ook de temperatuur in de wagen wordt 

aangedreven door Melexis-chips. “Bij 
Audi bijvoorbeeld heeft het aircosysteem 
meer dan 15 kleppen die allemaal aange-
stuurd moeten worden,” legt Chombar uit. 

En zo kunnen we nog even doorgaan. 
Een andere sensor van Melexis, zorgt voor 
de bediening van de elektronische hand-
rem. Slecht nieuws voor rallyfanaten die 
hun auto met de manuele handrem in een 
drift zetten. Eveneens in de middenconso-
le vertellen de Melexis-sensoren in welke 
positie de manuele of automatische ver-
snellingspook staat. 

De Belgische technologieparel is ook 
een pionier in magnetische positiemetin-
gen. “Dat is een van de belangrijkste toe-
passingen die wij voorzien,” vertelt Karen 
van Griensven. “Daarmee meten we de 
positie van bijvoorbeeld het stuur, het gas-
pedaal of de rem. Met de elektrificatie van 
de auto’s worden die metingen alsmaar 

belangrijker.” Vroeger zat een wagen vol 
mechanische koppelingen, bijvoorbeeld 
tussen stuur en voorwielen of tussen gas-
pedaal en handmatige transmissie. Met 
de elektrificatie worden die mechanische 
koppelingen vervangen door sensoren en 
aansturingen die de samenwerking tussen 
de twee onderdelen overnemen.

Vier functies voor banden
Qua drukmetingen scOOrt de chippro-
ducent ook goed. “Onze huidige sensoren 
om de bandendruk te meten bevatten vier 
functies. Bij de vorige waren dat er maar 
twee terwijl die toch dubbel zo groot was. 
Nu maken we de kleinste bandendruksen-
sor ter wereld. Dat is een voorbeeld van 
hoe wij integratie (steeds meer functies op 
een chip) steeds verder doordrijven,” zegt 
Françoise Chombar. 

Ook bestuurders en passagiers zijn 
omgeven door sensoren en aansturingen. 

Van bandendruk naar zeteldruk. “Een an-
dere druksensor meet of er iemand op de 
zetel zit. Dat is belangrijk om de juiste air-
bags af te laten gaan. We maken ook klei-
ne magnetische sensoren om de gespslui-
ting van de gordel te monitoren,” vertelt 
Françoise Chombar. Gordelweigerende 
bestuurders die gek worden van het ge-
ping, gepong of getuut wanneer ze zich 
niet vastklikken, weten nu wie de schul-
dige is dat ze niet kunnen ontsnappen 
aan het dragen van de autogordel. Aan de 
buitenkant van een wagen wordt al wat 
beweegt ook aangestuurd door Melexis. 
“Bijvoorbeeld een grille shutter. Sommi-
ge toepassingen van Melexis gaan al heel 
lang mee, maar vaak worden ze gaande-
weg steeds beter. En er komen steeds 
nieuwe toepassingen bij. Daardoor zaten 
er in elke wagen die in 2017 in de wereld 
geproduceerd werd, gemiddeld 10 chips. 
Een aantal dat alleen maar zal groeien.”

Gemiddeld zitten er 
tien Melexis-chips in 

elke nieuwe auto
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Interview

Analisten over Melexis
uiteraard is niemand de koersval van 
Melexis ontgaan en heeft elke aandelen-
analist haar of zijn kijk op de situatie van 
het Belgische technologiebedrijf verdui-
delijkt of aangepast. Gids voor de Beste 
Belegger zet ze op een rijtje:

kBC Securities | Kopen | 
Koersdoel 85 euro

analist guy sips van KBC Securities stelt 
de vraag of Melexis slachtoffer is van een 
tijdelijke dip of van een structurele te-
rugval van de sector. De groeivertraging 
is vooral te wijten aan de afbouw van de 
voorraden bij de autoconstructeurs. Er 
zijn verschillende trends die de sector 
collectief het mes op keel zetten: de han-
delsoorlog en bijhorende Trump-drama-
tiek, nieuwe milieu-homologatieproces-
sen, het dieselgate-schandaal in Europa, 
stijgende grondstoffenprijzen etc.

Wanneer de kBc-analisten enkel de 
cijfers van Melexis onder de loep nemen, 
zien ze echter weinig van die groeivertra-
ging. De omzet-, eBit- en winstcijfers wa-
ren licht onder de algemene verwachtin-
gen, maar geven geen reden tot paniek. 
Ten eerste waren die verwachtingen 
heel hoog omwille van het fenomenale 
groeiparcours van Melexis. Ten tweede is 
de groeivertraging niet van die aard om 
van een ernstige structurele terugval te 
spreken. Ook voor de halfgeleiders in de 
autosector voorspelt kBcs een jaarlijkse 
groei van 13 tot 14 procent de komende 
jaren. Kortom, het lange termijnverhaal 
van Melexis blijft intact en biedt heel 
wat opwaarts potentieel. Volgens Guy 
Sips waarderen beleggers Melexis nu op 
dezelfde hoogte als andere fabrikanten 
die niet zelf produceren, terwijl Melexis 
met zijn unieke focus op de autosector op 
lange termijn een veel hogere groei kent.

Berenberg | Kopen | 
Koersdoel 97,5 euro

Het duitse BeursHuis vat de recente 
ontwikkelingen als volgt samen: “lange 
termijnverhaal verstoord door korte ter-
mijnvertraging.” De Berenberg-analisten 
verwachten vooral in het vierde kwartaal 
een ernstige groeivertraging bij Melexis 
omdat de meeste automerken dan een 
drastische voorraadkrimp zullen door-
voeren. Dat zal de groei van Melexis op 
korte termijn vertragen. Verder wijst het 
beurshuis erop dat de omzet een tijdelij-

ke knauw zal krijgen, maar niet de winst-
gevendheid. De prijszetting en eBit-mar-
ge van 25 procent blijven stabiel.

Net als kBcs, besluit Berenberg dat 
Melexis meer dan in staat is om de terug-
val te verteren. De Belgische chipontwik-
kelaar is goed gepositioneerd om op lan-
ge termijn een rol te blijven spelen in de 
alsmaar groeiende halfgeleider-‘content’ 
in de autosector. De overdreven reactie 
van de markt biedt beleggers een koop-
kans.

UBS | Houden | koersdoel 54 euro
de zwitserse Bank uBs haalt geen lof-
trompet boven voor de Belgische techno-
logiebelofte. Met de recente koersval van 
het aandeel heeft uBs zijn aanbeveling 
wel herzien van ‘verkopen’ naar ‘hou-
den.’ Zoals hun collega’s verwachten de 
analisten dat de groeivertraging van de 
autosector eind dit en begin volgend jaar 
nog zwaar zal wegen op Melexis. Met die 
vooruitzichten noteert het aandeel vol-
gens hen nog steeds duurder dan concur-
rerende halfgeleiderproducenten.

Verder twijfelt uBs-of Melexis zijn 
eBit-marges boven 25 procent zal kun-
nen houden. De grootste uitdaging is de 
verdere diversificatie van de product-
portfolio. Desalniettemin loven de ana-
listen de prestaties van het management 
en is het neerwaartse risico van Melexis 
tegenover concurrenten kleiner omdat 
het niet zelf zijn chips produceert. ‘It’s 
fabulous to be fabless.’ De uBs-analisten 
geven echter geen koopadvies omdat ze 
op de lange termijn niet zeker zijn of de 
toenemende elektrificatie van voertui-
gen ook werkelijk tot meer sensoren in 
een wagen zal leiden. De Zwitserse bank 
twijfelt of de elektrische wagen Melexis 
een groeistoot zal geven.

Cowen | Houden | 
Koersdoel 59 euro

OOk de aandelenanalisten van het 
Amerikaanse onderzoeksbureau Cowen 
blazen warm noch koud over Melexis. Zij 
verwachten dat de chipontwikkelaar in 
lijn met de halfgeleidersector zal preste-
ren. In tegenstelling tot uBs denkt Cowen 
wel dat de evolutie richting autonome, 
geconnecteerde en elektrische wagens 
extra kansen schept voor de technologie-
coryfee uit Tessenderlo. Die is beter ge-
plaatst om in te spelen op de nieuwe sen-

sornoden voor elektrische wagens. De 
led-sensoren voor de binnenverlichting 
en de bewegingssensoren voor in de wa-
gen zijn extra troeven. Het Amerikaanse 
analistenteam is wel niet opgezet met de 
oplopende voorraden van Melexis.

Degroof-Petercam | Kopen |  
Koersdoel 110 euro

Het team van degrOOf-petercam vindt 
dat de markt Melexis te hard heeft afge-
straft. Voor beleggers met een lange ter-
mijnvisie is de huidige koers een goed 
instapmoment. Hoewel de analist waar-
schuwt dat een herwaardering van het 
aandeel wel even op zich kan laten wach-
ten, afhankelijk van de marktontwikke-
lingen van de autosector. Desalniettemin 
is het bedrijf uit Tessenderlo flexibel 
genoeg om ook in mindere tijden zijn 
winstgevendheid hoog te houden. De 
omzet zal volgend jaar volgens de ana-
list ‘slechts’ met 10 procent groeien, iets 
lager dus dan de gemiddelde jaarlijkse 
groei van 13 procent de afgelopen jaren.

De Belegger | Houden en (bij)
kopen bij koerszwakte |  
Geen koersdoel 

melexis Heeft last van een onver-
draagzame aandelenmarkt die niet goed 
omgaat met winstwaarschuwingen en 
onzekerheid, aldus De Belegger. Beleg-
gers mogen volgens het beursblad wel 
gebruik maken van de koersduik van 
het aandeel om een positie in te nemen 
of op te bouwen. Op de lange termijn 
ziet De Belegger belangrijke groeikan-
sen voor Melexis. Door de vergroening 
van de wagens en de evolutie richting 
zelfrijdende wagens zit de ‘vraag naar 
chips van Melexis structureel in de lift.’ 
IJzersterke groeivooruitzichten dus. Bo-
vendien heeft het een stevige balans met 
voldoende cash, niet te veel goodwill en 
genereert het constante kasstromen.
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Interview

ChomBar De meeste sensoren werken op 
magnetische golven, licht, druk, stroom 
enzovoort. Met magnetische sensoren 
kunnen we bijvoorbeeld een positie van 
een onderdeel meten. Die meting zetten 
we om in een digitaal signaal om naar de 
‘central processing unit’ te sturen. Die pro-
cessor weet vervolgens wat het daarmee 
moet aanvangen om de toepassingen ver-
der aan te sturen.
VFB Wat zijn specifieke eisen voor de Me-
lexis sensoren en drivers?
ChomBar Onze producten zijn cruciaal 
voor de werking van bepaalde applicaties 
en die moeten onder alle omstandigheden, 
zoals extreem verschillende temperaturen 
of zware vibratie, blijven werken. Daar-
naast integreren wij ook zo veel mogelijk.
Van GriensVen De sterkte van Melexis 
is om zo veel mogelijk functionaliteiten 
in een te maken. Zo kunnen onze klanten 
compacter werken en hebben ze minder 
onderdelen nodig.
ChomBar In een aansturing integreren wij 
vaak ook een communicatieprotocol, zo-
dat onze klanten al het nodige op een chip 
krijgen. Natuurlijk integreren we alleen als 
het zin heeft, enkel daar waar onze klanten 
er baat bij hebben.
VFB Waarin onderscheidt Melexis zich van 
concurrenten? Wat is specifiek aan uw aan-
pak?
ChomBar Ik denk dat we heel sterk zijn 
in goed luisteren naar onze klanten. Wat 
kan hen het meeste helpen? Bij bepaalde 
problemen of uitdagingen zoeken wij altijd 
naar out-of-the-box oplossingen die ande-
ren nog niet gezien hebben. Zo hebben we 
over de jaren heel specifieke technologieën 
ontworpen. Wij waren bijvoorbeeld de eer-
ste om met magnetische sensoren driedi-
mensionale metingen te doen.
VFB Voor welke toepassing is dat te gebrui-
ken?
ChomBar Als je iets wil meten dat rond-
draait, moet je dat driedimensionaal doen. 
Vroeger had je daar twee sensoren voor 
nodig, een voor de verticale en een voor de 
horizontale beweging. Wij waren de eerste 
om dat in een chip te integreren, waardoor 
onze klanten veel compactere producten 
konden maken. Wij waren ook de eerste 
om voor positiemetingen de sensor en de 
aansturing in een product aan te bieden.

En onze ogen en oren blijven altijd 
open. We zoeken voortdurend hoe we be-
paalde producten nog kunnen verbeteren.
VFB Welke andere toepassingen bieden kan-
sen voor Melexis?
ChomBar De aansturingen van al wat 
te maken heeft met de elektrificatie van 
voertuigen worden steeds belangrijker. We 

zien dat niet enkel de motoren steeds meer 
elektrisch worden, maar eveneens alle toe-
passingen daarrond. Zoals met het start-
stop systeem.
VFB Heeft u op basis van de ontwikkelings-
cyclus zicht op de inkomsten die binnen een 
tot twee jaar binnen zullen vloeien?
Van GriensVen Een exact zicht geeft dat 
niet, want je weet nooit op voorhand of een 
product van de klant succesvol zal zijn. Het 
geeft wel zicht op potentiële groeimotoren.
VFB De groeiverwachting voor halfgeleiders 
in auto’s is 8 procent per jaar, over de cycli 
heen. Ook voor Melexis?
Van GriensVen De verwachting voor de 
komende vijf jaar is een groei van 6 tot 9 

procent. Dat is de combinatie van de toe-
name van het aantal wagens wereldwijd 
en de groei van de hoeveelheid aan chips 
per wagen als gevolg van nieuwe toepas-
singen. Over de laatste vijf jaar is Melexis 13 
procent per jaar gegroeid. Dat is meer dan 
het marktgemiddelde. Ons doel voor de ko-
mende jaren is om minstens even sterk als 
de markt te groeien.
VFB Hoe kon Melexis de voorbije jaren ster-
ker groeien dan de markt? 

Van GriensVen Door een mix aan facto-
ren. Er moet een technologische fit zijn en 
het is belangrijk om op tijd op de markt te 
zijn. Een mooi voorbeeld zijn onze driedi-
mensionale magnetische sensoren. We zijn 
als eerste op de markt met een zeer inno-
vatieve oplossing. Dat heeft ons toegelaten 
om een belangrijk stuk van de markt in te 
nemen en nu groeit die bovendien sterk 
door de introductie van nieuwe applicaties 
bij onze klanten.
VFB Hoe verklaart u de terugval van de au-
toverkoop in China?
ChomBar Dat heeft te maken met de geo-
politieke onzekerheid. China wordt ook 
stilaan een vervangingsmarkt. Het aantal 
wagens zal niet meer zo hard groeien zo-
als voordien, maar het aantal halfgeleiders 
in die wagens zal zeker nog toenemen. De 
Chinese wagens nemen alle toepassingen 
van hier over.
VFB Hoe bepaalt u de prijs voor uw chips?
ChomBar De prijszetting gebeurt vooral 
in het begin wanneer we een contract aan-
gaan. Als klanten voor zichzelf hebben uit-
gemaakt hoeveel ze kunnen besparen door 

“Onze producten moeten 
zeer bedrijfszeker zijn, 
terwijl ze in moeilijke 

omstandigheden zoals 
temperatuurverschillen 

of vibratie werken.”

“Wij waren het eerst met 
driedimensionale sensoren. 

Daardoor hebben we een 
groot stuk van de markt 

ingenomen.”
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Interview

met onze producten te werken, dan komen 
we een prijs overeen.
VFB Hoe zit dat wanneer het product nog 
ontwikkeld moet worden?
ChomBar Dan komen we in het begin van 
het ontwikkelingsproces een prijs overeen. 
Soms ontwikkelen we samen iets met klan-
ten. Voor hen is het interessant omdat ze 
daarmee voorsprong hebben op de rest van 
de markt eenmaal ons product is ontwik-
keld. Daar kunnen wij dan genieten van het 

meedenken en richting aangeven door de 
constructeur. De relaties die we tijdens zo’n 
ontwikkeling met een klant opbouwen zijn 
duurzaam. Eenmaal we bij iemand binnen 
zijn, blijven we daar meestal ook.
VFB Blijft Melexis als ontwikkelaar de eind-
verantwoordelijkheid dragen voor de pro-
ducten? Ook al produceert u ze niet zelf?
ChomBar Uiteraard. De kwaliteit, de tech-
nische prestaties en de leverzekerheid 
moeten wij garanderen. Ook al produceren 
we niet zelf.
VFB Over productie gesproken, hoeveel pro-
cent gebeurt door X-Fab?
Van GriensVen Meer dan 90 procent. 
Daarnaast ‘fabben’ we ook bij de twee 
grootste, tsmc en umc. We kennen dus ook 
de capaciteiten van de concurrenten van 
X-Fab.
ChomBar Het moet duurzaam zijn. X-Fab 
moet competitief zijn. Daarom produceren 
we ook bij andere leveranciers. (zie inter-
view met Rudi De Winter op pagina 14)
VFB Maakt die sterke afhankelijkheid van 
een enkele grote leverancier Melexis niet 
kwetsbaar?
ChomBar Het heeft voor- en nadelen. Het 
voordeel is dat we met een hoofdleverancier 
weinig overheadkosten hebben. Het nadeel 
zou kunnen zijn dat je geen absolute lever-
zekerheid kunt garanderen. Maar we vragen 
wel aan al onze leveranciers dat ze minstens 
op twee sites produceren. Ook bij X-Fab is dat 
een vereiste. ‘Single source’ en ‘dual manu-

facturing’ heet dat in het jargon. Dat verze-
kert de continuïteit van onze zaken.
Van GriensVen Voor meer dan 90 procent 
van onze producten zijn wij ook de enige 
leverancier voor onze klanten. Logisch dus 
dat zij eisen dat wij aan ‘dual sourcing’ doen.
VFB Een andere kritiek op die nauwe ver-
wevenheid tussen Melexis en X-Fab is dat 
de prijszetting, en daarmee de winsten, in 
het voordeel van de een of de ander gestuurd 
kunnen worden.

Van GriensVen Daar zouden we geen 
baat bij hebben. We zouden het manage-
ment zeker niet tevreden kunnen houden, 
moesten we de prijzen in het voordeel van 
het ene of het andere bedrijf sturen. De 
onafhankelijke bestuursleden kijken daar 
eveneens op toe. Aan belastingautoriteiten 
moeten we ook aangeven dat er een cor-
recte marktconforme prijszetting is tussen 
Melexis en X-Fab. Daar wordt dus zowel in-
tern als extern op toegekeken.
VFB Nu heeft Melexis gemiddeld tien chips 
in elke auto zitten. Hoeveel zullen dat er bin-
nen tien jaar zijn?
Van GriensVen We zullen blijven groeien 
en we gaan ervan uit dat we nog gaan ver-
dubbelen. De vraag is alleen wanneer.
ChomBar Die tien chips per wagen heb-
ben we berekend op basis van al onze ver-
kochte chips gedeeld over de wagens die 
vorig jaar wereldwijd verkocht zijn.
VFB Wat als we evolueren naar een omge-
ving waar mensen geen auto meer bezitten, 
maar enkel nog gebruiken. Is dat geen groot 
gevaar voor de sector en ook Melexis?
ChomBar Niemand kent uiteraard de toe-
komst. Wij hebben een scenarioplanning 
gemaakt met vier scenario’s. Daarin kijken 
we naar de gelijkenissen en verschillen tus-
sen die scenario’s en hoe we daarop kun-
nen inspelen.
VFB Wat is er uit die oefening uitgekomen?
Van GriensVen Wat overduidelijk zal ge-
beuren, is de elektrificatie. Alleen is nog 

niet duidelijk binnen welke tijdspanne. 
De trend is wel ingezet. In al die scenario’s 
is timing het grote vraagteken. Voor auto-
noom rijden is dat nog meer de vraag. De 
volledig autonome wagen zal nog wel tien 
jaar of meer op zich laten wachten. In een 
gecontroleerde omgeving zal dat sneller 
zijn.
ChomBar Dat volledig autonoom rijden is 
nog ver weg, maar er zijn wel stappen in die 
richting, wat interessant is voor ons. ‘Assi-
sted driving’ (rijhulp-systemen, red.) is bij-
voorbeeld een tussenvorm van autonoom 
rijden. Daarvoor produceren wij ook een 
toenemend aantal producten.
VFB Zoals?
ChomBar De driedimensionele came-
ra (haalt uit een doosje een spiegeltje van 
enkele vierkante millimeters), en dat is de 
aansturing (wijzend naar een nog kleinere 
chip). Wij zijn de eerste waarvan zo’n sys-
teem al in auto’s werkt. De camera herkent 
gebaren en is in staat om zaken binnenin 
de wagen te herkennen, zoals een spelend 
kind op de achterbank. Die ‘in cabine mo-
nitoring’ is een belangrijke tussenstap rich-
ting autonoom rijden. Het helpt de auto 
bijvoorbeeld ook om in het oog te houden 
hoe wakker de chauffeur is. Als het nodig is 
kan de auto het stuur overnemen. 
VFB Welke wagen heeft dat systeem?
ChomBar Verschillende Bmw-modellen, 
zoals de 7 en de 5 reeks.
VFB Enkele jaren geleden opperde u de am-
bitie om minder afhankelijk te worden van 
de autosector. Dat is niet gelukt.
ChomBar De automobielsector is heel 
sterk gegroeid en het percentage van wat 
wij aanleunende markten noemen, is sterk 
gedaald. Er is zoveel te doen in auto’s. Nu is 

“Hoe meer 
halfgeleiderbedrijven 
consolideren, hoe 
minder keuze voor 
de klant en hoe meer 
kansen er komen 
voor een kleine 
speler zoals wij.”
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Interview

de verhouding tussen automobiel en ande-
re markten waar we aan leveren wel stabiel 
en beide groeien gelijk. Die aanleunende 
markten zijn onder andere consumenten-
goederen, drones, medische apparaten, 
airco’s en thermometers. Er is wel veel 
meer volatiliteit in die sectoren dan in de 
automobielsector.
VFB De autosector staat bij beleggers noch-
tans bekend als cyclisch.
Van GriensVen De autoverkoop op zich is 
heel stabiel, maar er is wel het inventarisef-
fect bij alle toeleveranciers. En hoe verder 
in de waardeketen, zoals Melexis, hoe meer 
je die cyclus ondervindt. Hoe sterker dus 
de daling in mindere tijden, maar ook hoe 
sterker de stijging in goede tijden. Maar de 
verkoop van wagens is normaal vrij stabiel. 
De onderliggende groei van wagens ligt in 
lijn van de bbp-groei.
VFB De autoverkopen zakten de voorbije 
maanden fors. Hoe verklaart u dat?
ChomBar Dat heeft vooral te maken met 
de geopolitieke strubbelingen en handel-
sconflicten. Er is heel veel onzekerheid 
in de markt waardoor iedereen afwacht. 
Zolang die geopolitieke onzekerheid blijft 
aanslepen, zal dat wegen op de economie. 
Anderzijds, als we kijken naar onze ont-
werpvooruitgang en spreken met onze 
klanten zien we dat men blijft vooruitgaan 
in e-mobiliteit en ‘assisted driving’ (rijhul-
psystemen, red.) Het aantal halfgeleiders 
in onze sector blijft groeien, dus op de mid-
dellange en lange termijn zien wij geen pro-
bleem. Alleen op de korte termijn hebben 
we ook geen zicht.
VFB Biedt de terugval kansen? Melexis 
heeft geen schulden. Mogelijk kan u overna-
mes doen?

Van GriensVen De hoofdstrategie blijft 
om organisch te groeien. Als we overnames 
doen, zal dat kleinschalig zijn omwille van 
nieuwe technologieën. We hebben niet de 
intentie om andermans klantenbestanden 
over te nemen. We kijken wel altijd uit naar 
potentiële doelwitten, maar dat is nu niet 
meer dan anders.

VFB Is Melexis zelf al benaderd om overge-
nomen te worden?
ChomBar Daar kunnen we niet op ant-
woorden.
VFB In de chipsector gebeurden de voorbije 
jaren heel wat overnames. Hoe ziet u dat? 
Verandert dat iets voor Melexis? 
ChomBar Die consolidatie is al een drietal 
jaar aan de gang. Hoe meer halfgeleiderbe-
drijven consolideren, hoe minder keuze 
voor de klant en hoe meer kansen er komen 
voor een kleine speler zoals wij. Binnen 
automotive halfgeleiders zijn we nummer 
veertien in de wereld, voor de sensoren 
zijn we nummer vier. Door die consolida-
tie schuiven wij gewoon op in de ranking. 
Mocht nxp Freescale niet hebben overge-
nomen (een fusie van 40 miljard dollar, 
red.), zouden we in sensoren nummer drie 
zijn. De klanten houden niet van al die fu-

sies en overnames. Maar voor ons geeft het 
kansen. Terwijl Renesas en idt (twee con-
currenten die net gefuseerd zijn, red.) met 
hun integratie bezig zijn, zijn wij bezig met 
hun klanten.
VFB Wie zijn de rechtstreekse concurrenten 
van Melexis?
ChomBar We hebben weinig echt verge-
lijkbare concurrenten. Er zijn geen spelers 
die op alle producten concurreren. Infineon 
(uit Duitstland, red.) komt nog het dichtst in 
de buurt. Die hebben ook magnetische sen-
soren, druksensoren en 3D-sensoren, maar 
dan weer geen temperatuursensoren.

VFB Welke financiële doelen liggen nog op de 
plank voor de komende jaren?
Van GriensVen Dit jaar hebben we meer 
geïnvesteerd om toekomstige groei te ga-
randeren. Ons doel op termijn blijft een 
hoge cashflowgeneratie. Door die inves-
teringen zal dat tijdelijk wat minder zijn, 
maar op termijn moet de cashflow groeien.
VFB Welk soort investeringen zijn dat?
Van GriensVen Vooral in productie, niet 
zozeer in onderzoek en ontwikkeling. 
Productie bij ons betekent het testen van 
chips. De capaciteitsuitbreiding gebeurt 
zowel in machines als in infrastructuur.
VFB Welke rol speelt onderzoek en ontwik-
keling in die investeringen?
Van GriensVen Dat blijft een belangrijke 
kost. Hoewel onderzoek en ontwikkeling 
eigenlijk investeringen zijn, kapitaliseren 
we niet. We nemen alles direct in de kosten. 
We willen een zuivere balans en het geeft 
meer voorspelbaarheid voor de resultaten. 
Als je r&d van een bepaald product kapita-
liseert en dat flopt, moet je het nadien vol-
ledig in kost opnemen.
VFB Hoeveel werknemers telt Melexis?
Van GriensVen In totaal zijn we met iets 
meer dan 1.500 mensen. In de productie 
werken een 500-tal mensen. In onderzoek 
en ontwikkeling zijn dat er 600. De testen 
doen we in België, Duitsland, Maleisië en 

“De volledig autonome wagen 
zal nog wel tien jaar of meer 

op zich laten wachten.”

“De autoverkoop op zich 
is heel stabiel, maar de 
wijzigingen in voorraad 
bij de toeleveranciers kan 
voor grote schommelingen 
zorgen.”

In de nieuwe BMW 5 en 7 houdt Melexis 
de inzittenden in het oog.
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Bulgarije. In Frankrijk komt een vijfde site, 
daar zullen we wafers testen.
ChomBar In Kuching (Maleisië) en Corbeil 
(Frankrijk) zijn onze faciliteiten verbonden 
aan die van X-Fab. Daarmee hebben we een 
heel snelle terugkoppeling. Wij huren de 
ruimte, maar al wat erin staat is van Me-
lexis.
VFB Bedrijven klagen dat ze moeilijk de 
mensen met de juiste profielen vinden. Naar 
welke eigenschappen bent u op zoek?

Van GriensVen Het is inderdaad niet een-
voudig. We zijn bijvoorbeeld recent een 
nieuwe vestiging opgestart in Düsseldorf, 
omdat we daar ineens een heel team erva-
ren ingenieurs met de juiste competenties 
konden aanwerven.
ChomBar Melexis-medewerkers hebben 
een open blik op de wereld, zijn gepassio-
neerd door al wat technologie is en zijn zeer 
verdraagzaam waardoor ze goed in team 
werken. Diversiteit is enorm belangrijk. 
Inclusiviteit is nodig om te innoveren. Je 
moet iedereen aan bod laten komen, dan 
krijg je de beste ideeën. Het feit dat Melexis 
zo inclusief is, heeft ervoor gezorgd dat 
we zoveel kennis en innovatiecapaciteit 
in huis hebben. Bij de groep werken glo-
baal 32 procent vrouwen. Dat is meer dan 
vroeger en veel als je weet dat er bij de in-
genieurs maar 12 procent vrouw is. En in-
genieurs zijn goed voor de helft van onze 
medewerkers.
VFB Welke automerken zijn klant bij Me-
lexis?

ChomBar Allemaal. Ook de Chinese. Die 
markt is enorm gefragmenteerd, maar we 
zitten er overal in.
VFB Welke auto heeft het meeste Me-
lexis-chips?
ChomBar In sommige hoge klasse wagens 
zitten meer dan 40 chips van ons. Een be-
paald model van een niet nader te noemen 
bekend merk van elektrische wagens bevat 
29 Melexis-chips en-sensoren.
VFB Zijn er producten waarvoor Melexis de 
enige producent ter wereld is?
ChomBar Nee. Voor al onze producten 
zijn er alternatieven op de markt. Voor 
sommige toepassingen hebben wij wel 
een groot marktaandeel, bijvoorbeeld de 

sfeerverlichting binnenin de wagen. Daar-
in hebben we meer dan 70 procent van de 
markt.
VFB Hoe komt dat?
ChomBar In sfeerverlichting zijn wij ge-
woon heel goed. Onze aansturingen zorgen 
voor heel stabiel licht. De led’s in die sys-
temen zijn niet heel stabiel, terwijl klanten 
er enorm veel flexibiliteit van verwachten 
op vlak van kleur en lichtstabiliteit. Onze 
chip architectuur is het best geschikt om 

daarvoor te zorgen. We blijven aan 
ons product werken om de kwaliteit 
hoog te houden. Daarmee zijn we ook 
goed geplaatst om alle nieuwe toe-
passingen op vlak van sfeerverlich-
ting te bedienen.
VFB Wat opvalt in de laatste cijfers is 
dat de voorraad aanzienlijk groter is 
dan voorheen. Hoe komt dat?
Van GriensVen Voordien waren 
onze voorraden structureel te laag. 
Nu staan ze inderdaad op een hoger 
niveau. Dat is een strategische keuze 
omdat er van bepaalde zaken een te-
kort is geweest en soms nog altijd is. 
We moeten genoeg producten hebben 
om productiecontinuïteit te garande-
ren. We willen geen kansen aan ons 
voorbij laten gaan. Toen de financiële 
crisis tien jaar geleden uitbrak zagen 
we de vraag plots met 30 % instorten. 
Maar daarna trok de vraag plots met 
70 procent aan. Ook toen hebben we 
bewust onze voorraden structureel 
hoger gelegd omdat we wisten dat de 
groei terug zou keren. Daardoor heb-
ben we onze klanten beter kunnen 

bedienen dan sommige van onze concur-
renten. Dat heeft onze groei per saldo gehol-
pen. Nu zullen we opnieuw klaar zijn als de 
vraag weer aantrekt.

interview 18 nOvemBer 2018

Jef Poortmans
Free lance journalist

Jan Reyns
Journalist

“Inclusiviteit is nodig om 
te innoveren. Iedereen 
moet aan bod komen, 

dan krijg je de beste 
ideeën. Dat is een van 
onze sterkste punten.”

“Voor meer dan 90 procent 
van onze producten zijn wij 

ook de enige leverancier 
voor onze klanten.”
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Zie ook de technische analyse Melexis op pagina 17
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