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Activiteitenverslag eerste negen maanden tot en met september 2022 
Bekaert zet robuuste omzetgroei neer in turbulente marktomgeving  

Bekaert behaalde significante groei in de eerste negen maanden van 2022 ondanks de aanhoudende uitdagingen 
van kostinflatie, hoge energiekosten, ontwrichtingen in de toeleveringsketen, Covid-19-lockdowns in China, en een 
afnemende vraag in een aantal kernregio’s.  

In de eerste negen maanden van 2022 bereikte de geconsolideerde omzet € 4 336 miljoen (€ +777 miljoen of 
+21,8%1) en de gezamenlijke omzet2 € 5 257 miljoen (€ +931 miljoen of +21,5%1). 

De Groep behaalde dubbelcijferige groei in alle vier businessunits ondanks lagere volumes in de meeste 
activiteitsdomeinen. 

De sterke prijszetting en de structurele verbeteringen van de businessportfolio van de Groep demonstreren 
duidelijk de vooruitgang die werd geboekt op de strategische prioriteiten en in meer weerbaarheid. Daarom blijven 
we vertrouwen op ons vermogen om onze performantiedoelstellingen op middellange termijn te behalen na de 
huidige economische turbulentie. 

 

Marktontwikkelingen in de periode juli-september 2022 

• Geconsolideerde omzet van € 1 477 miljoen (+17,9%1) en gezamenlijke2 omzet van € 1 801 miljoen (+16,5%1) 
• Kostinflatie die bijna alle inputkosten beïnvloedt, waarbij prijzen voor op staal gebaseerde grondstoffen 

beginnen af te vlakken 
• Aanhoudend goede businessomstandigheden in Noord-Amerika, voornamelijk gedreven door groei in energie- 

en nutsvoorzieningsmarkten 
• Scherpe economische achteruitgang in Latijns-Amerika die de vraag vanuit landbouw- en bouwmarkten 

negatief beïnvloedt 
• Afnemende vraag in EMEA door de krimp van de industriële activiteit 
• Bescheiden herstel in China aan het einde van het kwartaal, gedreven door een vraagtoename in de 

automobielindustrie 
• Aanhoudende groei in andere Aziatische markten 
• Robuuste groei hernieuwbare-energie- en betonversterkingsmarkten wereldwijd 

 

Prioriteiten en acties 
Terwijl de globale macro-economische turbulentie een toenemende negatieve invloed heeft op de vraag in onze 
markten, blijft Bekaert gefocust op de uitvoering van de transformatieagenda die de fundamenten verder zal 
versterken en ons in staat zal stellen toekomstige kansen te benutten. 

 
1 Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor dezelfde periode in 2021. 
2 De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door de joint 

ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen. 

http://www.bekaert.com/
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Onze acties in het derde kwartaal waren specifiek gericht op: 

• Het verder verbeteren van de product- en businessmix in lijn met onze strategie, met name het verbeteren van 
onze posities in markten die de energietransitie en algemene decarboniseringstrends ondersteunen 

• Prijszettingsdiscipline en -uitvoering die de kostinflatie grotendeels compenseert 
• Het afstemmen van onze businessprioriteiten en -acties met de marktontwikkelingen door: 

o Flexibel beheer van de bevoorradingsketen en sterke commerciële uitmuntendheid in het toeleveren van 
klanten wereldwijd 

o Investeringen die de technologietransitie richting hernieuwbare energie en algemene 
decarboniseringstrends ondersteunen, zowel door een organische uitbreiding van capaciteit en 
vaardigheden, als door samenwerkingen3, waaronder investeringen in Pajarito Powder (groene 
waterstof) en TFI Marine (drijvende windmolenparken) 

o Specifieke en structurele maatregelen om kosten te beperken en de footprint te blijven te verbeteren3 

 

 

Vooruitzichten 
De Groep verwacht dat de uitdagende vraagomstandigheden zullen blijven aanhouden in de meeste regio’s, vooral 
in Latijns-Amerika en EMEA. Bekaert zal de druk flexibel blijven beantwoorden, zoals het dat tot dusver in 2022 
heeft gedaan. 

Hoewel de vooruitzichten onzeker blijven en snel veranderen, anticipeert het management momenteel voor het 
boekjaar 2022: 

• Een geconsolideerde omzet van ongeveer € 5,7 miljard, een toename met € +900 miljoen vergeleken met vorig 
jaar, door kordate prijszetting en structurele mixverbeteringen 

• Een margeverwatering van ongeveer 150 basispunten door de impact van verrekende nulmargekostinflatie 
• Als gevolg wordt een onderliggende EBIT verwacht tussen € 450-460 miljoen 

Onze winstgevendheidambities op middellange termijn blijven ongewijzigd. We hebben onze businessfundamenten 
significant versterkt en we hebben vertrouwen in ons vermogen om onze performantiedoelstelling te bereiken na 
de huidige economische turbulentie.  

  

 
3 Zie ‘Overige informatie’ op pagina 6 
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Geconsolideerde en gezamenlijke omzet in de eerste negen maanden van 2022 – in miljoen € 

Geconsolideerde omzet aan derden 2021 2022 Aandeel Herwerkt4 Verschil5 Organisch5 FX5 
Rubberversterking 1 504 1 697 39% +19% +13% +6% +7% 
Staaldraadtoepassingen 1 338 1 595 37% +19% +19% +15% +4% 
Specialty Businesses 354 600 14% +38% +69% +65% +4% 
BBRG 358 427 10% +19% +19% +13% +6% 
Groep 5 18 - - - - - 
Totaal 3 559 4 336 100% +22% +22% +16% +6% 
 
Gezamenlijke omzet aan derden6 2021 2022 Aandeel Herwerkt4 Verschil5 Organisch5 FX5  
Rubberversterking 1 634 1 898 36% +22% +16% +9% +8% 
Staaldraadtoepassingen 1 980 2 328 45% +18% +18% +9% +8% 
Specialty Businesses 354 600 11% +38% +69% +65% +4% 
BBRG 358 427 8% +19% +19% +13% +6% 
Groep - 4 - - - - - 
Totaal 4 326 5 257 100% +22% +22% +14% +8% 

 

Kwartaalevolutie 2022 – in miljoen € 

Geconsolideerde omzet aan derden K1 K2 K3 K3:K2 K3 j-o-j7 
Rubberversterking 535 575 587 +2% +14% 
Staaldraadtoepassingen 530 541 523 -3% +7% 
Specialty Businesses 189 207 204 -1% +61% 
BBRG 124 144 159 +11% +30% 
Groep 9 5 4 - - 
Totaal 1 386 1 473 1 477 = +18% 
 
Gezamenlijke omzet aan derden6 K1 K2 K3 K3:K2 K3 j-o-j7 
Rubberversterking 598 641 659 +3% +17% 
Staaldraadtoepassingen 745 805 778 -3% +6% 
Specialty Businesses 189 207 204 -1% +61% 
BBRG 124 144 159 +11% +30% 
Groep 4 0 0 - - 
Totaal 1 659 1 797 1 801 = +17% 

 
4 Pro forma herwerking van het jaar-op-jaar verschil: de slangendraad- en transportband (STB)-activiteiten werden op 1 januari 2022 

verschoven van de business unit Rubberversterking naar de business unit Specialty Businesses. De 2021 omzet in de bovenstaande tabel is 
niet herwerkt. Gebaseerd op een pro forma herwerking exclusief STB-effect was het verschil voor Rubberversterking ongeveer +19% in 
geconsolideerde omzet (+22% gezamenlijk) en het verschil in Specialty Businesses ongeveer +38%. 

5 Alle vergelijkingen in de ‘verschil’-kolom zijn ten opzichte van de cijfers van de eerste negen maanden van 2021 en zijn niet herwerkt met de 
verschuiving van STB.  

6 De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door de joint 
ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen. 

7 K3 jaar-op-jaar: derde kwartaal 2022 tegenover derde kwartaal 2021. 
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Omzet 
Bekaert behaalde +21,8% geconsolideerde omzetgroei in de eerste negen maanden van 2022. De organische 
groei (+16,3%) vloeide voort uit businessmixverbeteringen en verrekende walsdraadprijsstijgingen en andere 
kostinflatie (+23,8% of € +848 miljoen samengeteld), getemperd door lagere volumes (-7,5% impact op de omzet 
of € -267 miljoen). Gunstige wisselkoersbewegingen voegden +5,5% (€ +196 miljoen) toe aan de omzet die 
€ 4 336 miljoen bereikte, of € +777 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 

De omzetgroei van Bekaerts joint ventures in Brazilië (+21,0% tot € 933 miljoen in omzet) was het gevolg van 
+4,4% organische groei en +16,6% gunstige wisselkoerseffecten door de sterke herwaardering van de 
Braziliaanse real. Inclusief joint ventures steeg de gezamenlijke8 omzet met +21,5% om uit te komen op 
€ 5 257 miljoen (€ +930 miljoen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar). 

 

Segmentrapportering 

Rubberversterking 
Geconsolideerde omzet 
Bekaerts rubberversterkingsbusiness behaalde € 1 697 miljoen in geconsolideerde omzet aan derden, een stijging 
van +12,8%* vergeleken met de eerste negen maanden van 2021. De organische groei bedroeg +6,1% en volgde 
uit positieve prijsmixeffecten (+18,0%) inclusief de impact van verrekende grondstofprijzen en andere kostinflatie, 
getemperd door lagere volumes (-11,9%). Gunstige wisselkoerseffecten voegden +6,7% toe aan de omzet. 

* Gebaseerd op een pro forma-herwerking van de eerste negen maanden van 2021 voor de STB (slangendraad en 
transportband)-activiteiten, die vanaf 1 januari 2022 ondergebracht werden in de business unit Specialty 
Businesses, bedroeg de omzetgroei voor de business unit Rubberversterking zonder het STB-effect ongeveer 
+19% en de volumeafname ongeveer -6%. 

Omzetvolumes waren sterk in EMEA, Noord-Amerika en India in de eerste negen maanden van het jaar, terwijl de 
vraag in China zwak was door het gezamenlijke effect van exportbeperkingen, de lage niveaus van binnenlandse 
businessactiviteit, en de strikte lockdowns sinds maart 2022. 

De verkoop in China trok aan bij het einde van het derde kwartaal wat resulteerde in stabiele K3-volumes voor de 
business unit Rubberversterking over de periode juli-september in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en 
gecorrigeerd met de pro forma STB-herwerking. 

Gezamenlijke omzet en performantie van de joint ventures 
De rubberversterkingsjointventure in Brazilië behaalde +55,5% omzetgroei of € 203 miljoen. De organische groei 
bedroeg +38,8% en de herwaardering van de Braziliaanse real voegde +16,6% toe. Inclusief joint ventures nam de 
gezamenlijke omzet van de business unit toe met +16,2% tot € 1 898 miljoen (ongeveer +22% vergeleken met de 
herwerkte cijfers exclusief de SBT-impact). 

  

 
8 De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door de joint 

ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen. 
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Staaldraadtoepassingen 
Geconsolideerde omzet 
Staaldraadtoepassingen realiseerde +19,2% omzetgroei in de eerste negen maanden van 2022. De organische 
groei (+14,9%) vloeide voort uit positieve prijsmixeffecten (+27,0%) inclusief de impact van verrekende 
grondstofprijzen en andere kostinflatie, gedeeltelijk tenietgedaan door lagere volumes (-12,1%). Gunstige 
wisselkoerseffecten voegden +4,3% toe aan de omzet die € 1 595 miljoen bereikte. 

De vraag vanuit energie- en nutsvoorzieningsmarkten was sterk doorheen de hele periode. Andere markten 
verzwakten in alle regio’s met een significante volumekrimp in de periode juli-september in bouw- en 
landbouwmarkten (Latijns-Amerika) en in industriële markten (EMEA en Azië). 

Gezamenlijke omzet en performantie van de joint ventures 
De staaldraadtoepassingsjointventure in Brazilië rapporteerde +14,0% omzetgroei en genereerde € 730 miljoen 
omzet. Deze groei volgde uit de herwaardering van de Braziliaanse real wat +16,6% toevoegde, gedeeltelijk 
tenietgedaan door een organische daling van -2,6%. Inclusief joint ventures steeg de gezamenlijke omzet van de 
business unit met +17,6% tot € 2 328 miljoen. 

 

Specialty Businesses 
Specialty Businesses rapporteerde een robuuste omzetstijging van +69,3% tot een bedrag van € 600 miljoen, 
gedreven door sterke organische groei (+65,1%) en positieve wisselkoerseffecten (+4,2%). De organische omzet 
vloeide voort uit hogere volumes, de integratie van de slangendraad- en transportband (STB*)-activiteiten en het 
gezamenlijke effect van businessmixverbeteringen en verrekende kostinflatie. 

* De jaar-op-jaar groei-indicatoren zijn significant beïnvloed door de verhuis van de STB-activiteiten van de 
business unit Rubberversterking naar de business unit Specialty Businesses vanaf 1 januari 2022. Gebaseerd op 
een pro forma-herwerking bedroeg de omzetgroei van Specialty Businesses zonder het STB-effect ongeveer 
+38%. 

Alle vier subsegmenten rapporteerden robuuste, dubbelcijferige omzetgroei op hogere volumes, een solide 
businessmix en sterke prijszettingsdiscipline. Bouwproducten noteerde sterke groei in alle regio’s behalve China. 
De vraag in Europa begon te verzwakken aan het einde van het derde kwartaal. Vezeltechnologieën realiseerde 
verdere groei in geavanceerde filtratie-, halfgeleider- en waterstofenergietoepassingen, en zag een globaal 
vraagherstel voor automobieltoepassingen vanaf het derde kwartaal. Verbrandingstechnologieën verwezenlijkte 
een omzetstijging van milieuvriendelijke branders en warmtewisselaars. STB (slangendraad en transportband) 
rapporteerde sterke volume- en omzetgroei in zowel slangendraad- als transportbandactiviteiten over de eerste 
negen maanden van het jaar, met een afnemende vraag naar het einde van het derde kwartaal.  

 

Bridon-Bekaert Ropes Group 
Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) noteerde +19,1% omzetgroei tot € 427 miljoen. Gunstige 
wisselkoersbewegingen droegen +6,0% bij en de organische groei voegden +13,1% toe aan de omzet. Deze 
organische groei volgde uit positieve prijsmixeffecten inclusief de impact van verrekende kostinflatie (+21,8%) die 
de volumedaling van -8,7% meer dan compenseerde. 

In de periode juli-september 2022 was de omzet voornamelijk stevig in de kabelmarkten in Noord- en Latijns-
Amerika. De Advanced Cords-business rapporteerde significante groei, vooral gedreven door de huidige 
technologieshift van massieve stalen pijpen naar met staal versterkte thermoplastic pijpen in olie- en 
gasapplicaties, die de omzet van BBRG’s Armofor®-oplossing boostten.  
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Overige informatie 
De onderneming blijft investeren in innovatie, duurzaamheid en digitale uitmuntendheid, zowel intern als door 
middel van samenwerkingen: 

• Op 1 september 2022 kondigde Bekaert een partnerschap aan met Pajarito Powder om de ontwikkeling van 
innovaties in de markt van groene waterstofproductie te versnellen. Pajarito Powder is een leider in de 
ontwikkeling en commercialisering van geavanceerde elektrokatalysatoren voor elektrolysers die groene 
waterstofproductie mogelijk maken. De onderneming wordt gefinancierd met durfkapitaal van prestigieuze 
investeerders waaronder Hyundai Motor Company en Verge Fund. De investering van Bekaert zal de 
opschaling van Pajarito Powders productiefaciliteit in Albuquerque (New Mexico, VS) ondersteunen. 

• Op 10 oktober 2022 kondigde Bekaert een investerings- en commercieel partnerschap aan met TFI Marine 
(Technology from Ideas), een leidende verankeringsinnovator uit Dublin (Ierland). Bekaert zal zijn positie in 
digitaal ondersteunde verankeringsoplossingen voor drijvende windmolenparken versterken. De equity-
investering zal worden aangewend om TFI’s eerste state-of-the-art fabriek te bouwen in Ierland. De 
commerciële samenwerking tussen Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) en TFI Marine zal de 
commercialisatie versnellen van BBRG synthetische kabels uitgerust met de TFI lastverlagende SeaSpring 
toestellen. 

Door middel van actief portfoliobeheer evalueert Bekaert voortdurend de businessmix en operationele footprint. Op 
21 oktober 2022 kondigde Bekaert footprint- en portfoliowijzigingen aan bij BBRG om de competitiviteit van de 
Europese kabelactiviteiten te herstellen. De herstructurering omvat de sluiting van een fabriek in Gelsenkirchen 
(Duitsland) en de centralisering van alle Europese productieactiviteiten voor staalkabels in het VK.  

 
Eigen aandelen en inkoopprogramma eigen aandelen 
Op 30 juni 2022 bezat Bekaert 2 896 893 eigen aandelen. Tussen 1 juli 2022 en 30 september 2022 werd een 
totaal van 5 000 aandelenopties uitgeoefend onder SOP 2010-2014 en SOP 2015-2017 waarvoor 5 000 eigen 
aandelen werden gebruikt. 

Tijdens dezelfde periode kocht Bekaert 845 608 aandelen in zoals vastgelegd in het inkoopprogramma voor eigen 
aandelen dat werd aangekondigd op 25 februari 2022). Inclusief de transacties uitgevoerd in het kader van het 
liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux bezat Bekaert 3 757 208 eigen aandelen op 30 september 2022.  

Bekaert zal starten met de vierde tranche van het inkoopprogramma voor eigen aandelen dat op 25 februari 2022 
werd aangekondigd voor een totaalbedrag van maximaal € 120 miljoen. Deze tranche houdt een 
maximumconsideratie in tot € 30 miljoen volgens de voorwaarden goedgekeurd door Bekaerts Buitengewone 
Algemene Vergadering van 13 mei 2020. De start van deze vierde schijf zal vandaag in een apart persbericht 
aangekondigd worden. 

Financiële kalender 
Resultaten 2022 1 maart 2023 
Jaarverslag 2022 beschikbaar op bekaert.com 31 maart 2023 
Activiteitenverslag eerste kwartaal 2023 10 mei 2023 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 10 mei 2023 
Halfjaarresultaten 2023 28 juli 2023 
Activiteitenverslag derde kwartaal 2023 17 november 2023 
 

  

https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room/news/bekaert-expands-leading-position-in-electrolysis-technologies-for-green-hydrogen-energy
https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room/news/bekaert-accelerates-technology-breakthrough-in-smart-mooring-solutions-for-floating-offshore-wind-farms
https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room/news/bekaert-announces-footprint-and-portfolio-adjustments-bbrg
http://www.bekaert.com/
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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. 

Profiel 
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. 

 

Pers en beleggers 
Katelijn Bohez 
Telefoon: +32 56 76 66 10 - E-mail: katelijn.bohez@bekaert.com 

bekaert.com 

https://bekaert.com/
mailto:katelijn.bohez@bekaert.com
https://bekaert.com/
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