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Bekaert kondigt footprint- en portfoliowijzigingen aan in BBRG 
Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) sluit fabriek in Gelsenkirchen (Duitsland) en verbetert de businessportfolio 

van de Europese kabelactiviteiten 

 

Bekaert heeft beslist om het Europese kabelproductieplatform te consolideren in het VK en de productieactiviteiten in 

Gelsenkirchen tegen eind 2023 uit te faseren. De businessportfolio van de Europese kabelactiviteiten zal verder 

verbeterd worden door marktsegmenten met lage marges te verlaten en te concentreren op de segmenten met 

groeiperspectieven en hoger waardecreërend potentieel.  

 

Gelsenkirchen, Duitsland 

De competitiviteit van de fabriek in Gelsenkirchen staat al enige tijd onder druk en het huidig businessniveau laat niet 

langer toe om financieel duurzame prestaties neer te zetten. De beslissing om de verlieslatende fabriek te sluiten zal 

77 medewerkers treffen. 

 

Operaties in het VK 

Alle Europese productieactiviteiten voor staalkabels zullen worden gecentraliseerd in de fabrieken in Doncaster en 

Newcastle. De set-up zal worden hertekend om de competitiviteit op lange termijn te garanderen door efficiëntie-

voordelen beter te benutten en de businessportfolio te verbeteren.  

 

Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van de herstructureringsbeslissingen en zal nauwgezet de opties 

evalueren om de sociale impact voor de betrokken medewerkers te beperken.  

 
 

 

Over Bekaert en de divisie Bridon-Bekaert Ropes Group 
Bekaert (bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar de 
voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze 
klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt meer dan  
27 000 medewerkers tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5,9 miljard in 2021. Bridon-Bekaert Ropes Group – divisie van 
Bekaert – is de voorkeurleverancier van missiekritische geavanceerde fijnkoord en kabels. Als leidende innovator, ontwikkelaar en producent van 
de best presterende kabels en fijnkoord wereldwijd levert de Groep superieure waardeoplossingen aan de olie- & gas-, windenergie-, mijnbouw-, 
kraan-, lift- en andere industriële sectoren. 
 

Disclaimer 
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande 
toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden 
dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden 
uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en 
neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of 
anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt 
geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd 
met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid. 
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