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Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder
Beste Aandeelhouder,
Beste Lezer,
Bekaert heeft een nieuwe performantiemijlpaal bereikt in 2021 ondanks de turbulentie
van de pandemie.
We behaalden een sterke omzet en verbeterde winstgevendheid in al onze businesses
dankzij businessmixverbeteringen, footprintaanpassingen en organisatorische
efficiëntie.
Belangrijk was dat we vooruitgang boekten in onze strategische transformatie om
Bekaert een sterkere, flexibelere organisatie te maken die hogere waarde creëert. Deze
vooruitgang liet ons toe onze wereldwijde aanwezigheid en lokale dienstverlening volop
te benutten om klantvragen te beantwoorden en ondertussen oplossingen te bieden
voor de tekorten in arbeidskrachten, materialen, energie en logistiek.
Vanuit een financieel oogpunt behaalden we nieuwe prestatieniveaus voor onze
kernindicatoren. De omzet steeg met 28% tot een recordniveau van € 4,8 miljard
in 2021 en onderliggende EBIT nam toe met 89% tot € 515 miljoen.
Het nettoresultaat voor de periode bedroeg € 451 miljoen met EPS van € 7,14.
Effectief werkkapitaalbeheer en solide cashgeneratie leidden tot een verdere
schuldgraadverlaging met een nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,61 bij
jaareinde 2021.
Dankzij deze sterke resultaten zijn we verheugd aan te kondigen dat de Raad
van Bestuur aan de Jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders in mei 2022 een
brutodividend van € 1,50 zal voorstellen, wat overeenkomt met een stijging van 50%
tegenover het vorige jaar. Daarnaast heeft de Raad een inkoopprogramma voor eigen
aandelen aangekondigd om uitstaande aandelen terug te kopen en te vernietigen voor
een totaalbedrag van ten hoogste € 120 miljoen over een maximale periode van 12
maanden.
We zijn vastbesloten in de toekomst nieuwe mijlpalen te blijven bereiken. We
onderzoeken bijkomende kansen om verder te groeien en onze business te verbeteren.
Ons doel is om groei te versnellen in veelbelovende markten, zowel binnen onze
kerntechnologieën als beyond steel. We verhogen onze middelen in innovatie en

digitalisatie zodat we onze klanten beter kunnen bedienen.
We hebben een ambitieuze duurzaamheidsstrategie ontwikkeld met doelstellingen en
actieplannen om onze duurzaamheidsperformantie te versnellen. We zijn overtuigd dat
onze plannen significante waarde zullen blijven genereren voor al onze stakeholders.
De sterke prestatie die we geleverd hebben in 2021 en onze vastberadenheid om
waardegroei te stimuleren in doelmarkten, sterken ons vertrouwen in het kunnen
realiseren van onze strategische prioriteiten. Gezien de onzekerheid en onstabiliteit
die momenteel in de wereld heerst, voornamelijk als gevolg van de crisis in Oekraïne,
is de zichtbaarheid op de marktevoluties van 2022 beperkt. Toch bevestigen we
onze ambitie om onze doelstellingen op middellange termijn (2022-2026) met een
organische omzetgroei van 3%+ CAGR en een onderliggende EBIT-marge tussen 9%
en 11% doorheen de cyclus te behalen.
Onze teams wereldwijd hebben onvermoeibaar gewerkt om de veiligheid van onze
medewerkers en de businesscontinuïteit van onze klanten te garanderen en hebben
zo bijgedragen aan de sterke prestaties van 2021. Bovendien waarderen we ten
zeerste de acties en initiatieven die ze vandaag nemen om mensen uit Oekraïne via
verschillende humanitaire programma’s te helpen en om de impact van de crisis op
onze business te beperken. We willen ons management en onze teams bedanken voor
hun inzet, energie en allesovertreffende attitude.
We danken onze klanten, partners en aandeelhouders voor hun aanhoudende steun en
vertrouwen.
GRI 102-14

Oswald Schmid
Gedelegeerd Bestuurder

Jürgen Tinggren
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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BEKAERT IN EEN OOGOPS LA G

Over ons
Wie we zijn
Bekaert is een wereldmarkt- en technologisch leider in
staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door
het continu creëren van toegevoegde waarde streven
we ernaar de voorkeurleverancier voor producten,
diensten en oplossingen te zijn voor onze klanten
wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) werd
opgericht in 1880 en is een globale onderneming met
meer dan 27 000 medewerkers wereldwijd, hoofdzetel
in België en een gezamenlijke omzet van bijna 6 miljard
euro in 2021.
GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-7

Wat we doen
Wij willen de beste zijn in het begrijpen van de
toepassingen waarvoor onze klanten onze producten
en diensten gebruiken. De kennis over hoe onze
producten functioneren in de productieprocessen
en producten van onze klanten helpt ons immers
om oplossingen te ontwikkelen en te leveren die het
best aan hun vereisten voldoen — zo creëren we
meerwaarde voor onze klanten.
Staaldraad transformeren en unieke
deklaagoplossingen toepassen, dat zijn onze
kernactiviteiten. Afhankelijk van de wensen van
onze klanten trekken we draad in diverse diameters
en sterktes, zelfs tot ultrafijne vezels van één
micron. We bundelen draden tot koord, kabels en
strengen, weven of breien ze tot een weefsel of
verwerken ze tot een eindproduct. De coatings die
we aanbrengen verminderen wrijving, verbeteren de
corrosiebestendigheid of bevorderen de adhesie met
andere materialen. We ontwikkelen ook producten
en oplossingen uit andere metalen en materialen.
Dit is onderdeel van onze strategie om creativiteit te
stimuleren in staal en daarbuiten: creativity beyond
steel.

Onze aanpak
better together beschrijft de unieke samenwerking
binnen Bekaert en tussen Bekaert en zijn
businesspartners. We creëren waarde voor onze
klanten door het leveren en co-creëren van een
kwaliteitsportfolio van producten en door het bieden
van dienstverlening op maat in alle continenten.
We geloven in blijvende relaties met onze klanten,
leveranciers en andere stakeholders en we verbinden
ons ertoe om hen langetermijnwaarde te bieden. We
zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen, de integriteit en
de onstuitbare spirit die onze medewerkers wereldwijd
verenigen als één team de fundamenten vormen van
succesvolle partnerschappen waar ook ter wereld.
GRI 102-16

Meer informatie over ons productaanbod is
beschikbaar op onze website bekaert.com.
GRI 102-2, GRI 102-6

Jaarverslag Bekaert 2021

9

De hoogtepunten van 2021: sterke oplevering van onze prioriteiten
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Voornaamste onderzoeksen engineeringcentra

Dochterondernemingen: 23 578 medewerkers – 66 fabrieken – 10 voornaamste onderzoeks- en engineeringcentra
Joint ventures in Latijns-Amerika: 3 613 medewerkers – 9 fabrieken
Gezamenlijk: 27 181 medewerkers – 75 fabrieken – 10 voornaamste onderzoeks- en engineeringcentra
GRI 102-4
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Superieure financiële performantie
in 2021
Geconsolideerde
omzet
€ 4,8 miljard

+28 %

Gezamenlijke
omzet
€ 5,9 miljard

+32 %

Duurzaam supply
chain-management
Bekaert werkt met 16 000 actieve
leveranciers en bedient 13 500 klanten in
130 landen.
We runnen 75 fabrieken* wereldwijd.

EBIT
€ 515 miljoen

ROCE
24%

EPS
€ 7,14 per aandeel

10.6 %
marge

x2

x3

EBITDA
€ 689 miljoen

NETTOSCHULD /
EBITDA
0,61

DIVIDEND
€ 1,50 per aandeel

14.2 %
marge

½
+50 %

Alle resultaatsindicatoren zijn onderliggende cijfers voor 2021, voor aftrek van € -1,5
miljoen eenmalige elementen. Vergelijkingen zijn ten opzichte van het boekjaar 2020.
Het dividendvoorstel is onderhevig aan goedkeuring door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van mei 2022.

95 %
58.5

%

Supplier Code of Conduct
onderschreven
Leveranciers door
EcoVadis beoordeeld

Engagement tot het Science
Based Targets-initiatief
Scope 2-BKG-energie-intensiteit*:

39

%

-4 %

Elektriciteitsverbruik van
hernieuwbare bronnen

en patentrechten waarvan 25 eerste aanvragen
1900 patenten
in 2021

1700

handelsmerkregistraties

Bruto-investeringen in R&D namen toe met +18% tot € 67 miljoen
en zullen verder stijgen in de volgende jaren.

We stimuleren een circulaire economie:

34 %
100 %

van aangekochte walsdraad is
van gerecycleerd staal
van het staalafval gaat naar de
staalindustrie voor recyclage

Bekaert behaalde een
platinum-label van
EcoVadis voor de
duurzaamheidsprestatie
op basis van 2020-data

* inclusief 9 jointventurefabrieken
Percentages ten opzichte van leveranciersuitgaven door
Bekaertdochterondernemingen

Versnelling van
de innovatieagenda

Een veilige, diverse en inclusieve
werkomgeving voor iedereen
We stellen 27 181 medewerkers van 72 nationaliteiten in 45 landen te werk

95 %
*Broeikasgas(BKG-) daling tov basisjaar 2019
BKG- & energiecijfers zijn inclusief joint ventures

Retentiegraad

Aanhoudende daling
van het aantal
veiligheidsincidenten

Medewerkersaantallen zijn gezamenlijk, inclusief joint ventures. De retentiegraad
heeft betrekking op de dochterondernemingen van Bekaert (exclusief joint ventures).
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Vier Business Units
Rubberversterking

Staaldraadtoepassingen

Bekaerts business unit Rubberversterking ontwikkelt, produceert en levert
staalkoord- en hieldraadproducten en -oplossingen voor de bandensector.
Voor de machinebouwmarkten bevat de productenportefeuille slangendraad en
transportbandversterking¹.

Bekaerts business unit Staaldraadtoepassingen ontwikkelt, produceert en levert een
zeer breed gamma van staaldraadproducten en -oplossingen aan klanten in diverse
sectoren, waaronder landbouw, energie en nutsvoorzieningen, mijnbouw, bouw,
consumptiegoederen, en de industriële sector in het algemeen.

Om klanten wereldwijd te bedienen heeft de business unit een globale aanwezigheid
met productie-eenheden in EMEA, de VS, Brazilië, India, Indonesië en China. Bekaert
bouwt ook een nieuwe fabriek in Vietnam.

Om klanten wereldwijd te bedienen heeft de business unit een globale aanwezigheid
met productie-eenheden in EMEA, de VS, Latijns-Amerika en Azië en een wereldwijd
verkoop- en distributienetwerk.

Onze ambitie

Onze ambitie

De meest geavanceerde leider zijn van innovatieve rubberversterkingsoplossingen die
onze klanten helpen om de industrie duurzaam om te vormen.

Klanten bedienen met innovatieve waardeoplossingen die hen helpen hun
businessperformantie te verbeteren

Onze businesspositie en strategische focus

Onze businesspositie en strategische focus

• 30% marktaandeel in staalkoord wereldwijd

• Sterke positionering in doelmarkten

• Voorkeurtechnologiepartner voor de bandenindustrie

• Diepe kennis van lokale marktdynamieken en positieve effecten van
deglobaliseringstrends

• Aanbrengen van oplossingen voor nieuwe mobiliteitsvraagstukken:
– Deel van de oplossing in de shift naar elektrische voertuigen
– Veiligere, lichtere en duurzame materialen
• Globale footprint – lokale aanwezigheid

• Aanbieden van slimme oplossingen aan de energie- en nutsvoorzieningsmarkten en
de landbouwsector
• Significante verbetering van de businessportfolio
• Verlaten van commodity-markten met beperkte waardetoevoegende kansen

• Investeren in toekomstige groei

Belangrijkste toepassingen

Belangrijkste toepassingen

Staalkoord en hieldraad voor banden

Staaldraadtoepassingen voor energie- en nutsvoorzieningsmarkten, bouw en
infrastructuur, landbouw, mijnbouw, enzovoort

BU performantie 2021

BU performantie 2021

€ 2,05 miljard geconsolideerde omzet • € 2,24 miljard gezamenlijke omzet²
11,8% onderliggende EBIT-marge • 16,5% onderliggende EBITDA-marge

€ 1,82 miljard geconsolideerde omzet • € 2,66 miljard gezamenlijke omzet²
11,3% onderliggende EBIT-marge • 13,5% onderliggende EBITDA-marge

GRI 102-2

GRI 102-2

¹ Noot: de slangendraad- en transportbandversterkingsactiviteiten werden in januari 2022 ondergebracht in de business unit Specialty Businesses. De financiële resultaten van deze activeiten zullen dusdanig worden gerapporteerd vanaf
boekjaar 2022. Deze activiteiten noteerden een geconsolideerde omzet van € 115 miljoen in 2021. Als gevolg hiervan zal de business unit Rubberversterking zich volledig richten op de bandenindustrie en zal de business unit Specialty
Businesses zijn activiteiten uitbreiden met een vierde subsegment.
² De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door joint ventures en geassocieerde ondernemingen na
eliminatie van onderlinge verkopen. Voor zowel Rubberversterking als Staaldraadtoepassingen omvat dit voornamelijk joint ventures in Brazilië.
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Specialty Businesses

Bridon-Bekaert Ropes Group

Bekaerts business unit Specialty Businesses omvat drie subsegmenten¹
die verschillende markten bedienen: bouwproducten, vezeltechnologieën,
en verbrandingstechnologieën. Qua karakteristieken delen ze een high-end
productportfolio, geavanceerde technologieën en de voortdurende zoektocht naar
lichtgewichtoplossingen en milieuvriendelijke toepassingen.

Als globale aanbieder van kabel- en advanced cords-oplossingen engageert BridonBekaert Ropes Group zich om de leidende innovator en leverancier van de hoogst
performante kabels en A-Cords te zijn voor klanten wereldwijd. De unieke combinatie
van technologieën in staaldraadkabels, synthetische kabels en advanced cords
(A-Cords) laat een hoge differentiatie toe in high-end markten.

Bouwproducten ontwikkelt en produceert producten die beton, metselwerk,
pleisterwerk en asfalt verstevigen. Vezeltechnologieën biedt hoogwaardige
producten aan voor filtratie, hitteresistent textiel, electrogeleidend textiel, de veilige
ontlading van statische energie, sensortechnologieën, en halfgeleidertoepassingen.
Verbrandingstechnologie richt zich op verwarmingsmarkten met milieuvriendelijke gasen waterstofbranders en residentiële en commerciële warmtewisselaars.

BBRG-Ropes heeft een leidende positie in een heel breed gamma van sectoren,
inclusief dag- en ondergrondse mijnbouw, offshore en onshore energie, hijskraan- en
industriële toepassingen, visserij & marine, en structuren. De A-Cords-business van
BBRG ontwikkelt en levert fijnkoord voor liften en distributieriemen die respectievelijk
in de bouw- en machinebouwmarkten worden gebruikt, en raamsysteem- en
verwarmingskabels voor de automobielsector.

Onze ambitie

Onze ambitie

De leidende aanbieder zijn van oplossingen met low-carbon betonversterking en
fijnevezel- en verbrandingstechnologieën die bijdragen aan een schonere wereld

De leidende innovator zijn en wereldwijd superieure oplossingen aanbieden met de
best presterende kabels en advanced cords

Onze businesspositie en strategische focus

Onze businesspositie en strategische focus

• 40% marktaandeel in betonversterkingsvezels

• Sterke positionering in doelmarkten

• 40% marktaandeel in fijne metaalvezels

• Leiderschap in geavanceerde technologieën en digitale diensten:

• Aanbieder van oplossingen voor duurzame en digitale oplossingen:

– Ropes 360-diensten voor continue monitoring

– Koolstofarme betonversterking

– Twin-modellering van nieuwe producttoepassingen

– Lichte materialen

– Simulatietechnologieën voor liftsystemen

– Waterstofenergietechnologieën

• Toenemende aanwezigheid in offshore projecten met drijvende windturbines

– RFID en sensortechnologieën

• Significante verbetering van de businessportfolio

• Sterke focus op research en innovatie

• Verlaten van commodity-markten met beperkte waardetoevoegende kansen

Belangrijkste toepassingen

Belangrijkste toepassingen

• Dramix staalvezels voor koolstofarme betonversterking

• Missiekritische staal- en synthetische kabels voor verankering, hijsen en structuren

• Fijne vezels voor filtratie, waterstofelectrolysers, RFID-labels

• Advanced cords voor liften, raammechanismes, en distributieriemen

®

• Gasbranders en warmtewisselaars met lage of nul-uitstoot

BU performantie 2021

BU performantie 2021

€ 476 miljoen in geconsolideerde omzet
14,7% onderliggende EBIT-marge • 16,7% onderliggende EBITDA-marge

€ 481 miljoen geconsolideerde omzet
9,3% onderliggende EBIT-marge • 15,8% onderliggende EBITDA-marge

GRI 102-2
¹ Zie voetnoot bij business unit Rubberversterking.

GRI 102-2
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WAARDE C R E Ë R E N V O OR ONZ E STAKEHOL DERS

Waardecreatiemodel¹
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de Bekaert-strategie. We engageren
ons tot het creëren van waarde voor al onze stakeholders door het opleveren ten
aanzien van zowel onze financiële als niet-financiële doelstellingen. In dit verslag

beschrijven we hoe we de middelen die we investeren (‘inputs’) omzetten in duurzame
waarde (‘outputs & impact’) voor onze aandeelhouders, klanten, medewerkers,
gemeenschappen, en andere stakeholders.

FINANCIËLE PERFORMANTIE

DE WAARDE DIE WE CREËREN

Economisch kapitaal

·
·
·
·

€ 2,1 mld eigen vermogen
€ 677 mln cash ter beschikking
12,6% gemiddeld werkkapitaal op omzet
-26% minder rentedragende schulden

We engageren ons tot hoge performantie
Hoge performantie laat ons toe economische waarde te creëren en
aandeelhoudersrendement te verhogen
· Onderliggende EBIT/omzet van 10,6%
· ROCE van 23,7%
· Nettoschuld/onderliggende EBITDA van 0,61
· € 1,50 dividend per aandeel

WAARDEKETEN

Productiekapitaal
·
·
·
·

75 fabrieken²
> 3 mln ton walsdraad aangekocht²
€ 153 mln capex (+ € 31 mln capex in JV’s)²
16 000 actieve leveranciers

We dragen bij aan het succes van onze klanten

PLANEET

BEKAERT

Natuurlijk kapitaal

· 39% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen²
· Engagement voor Business Ambition to 1.5°Ccampagne met op wetenschap gebaseerde doelen
· 34% walsdraad van gerecycleerd staal
· -3% wateronttrekking vergeleken met 2019²

STRATEGIE VOOR WAARDECREATIE
Onze strategie – leiderschap en organisatie –
onze stakeholders – risico’s en materialiteit

Onze innovatieve oplossingen & diensten en globale aanwezigheid
maken ons de voorkeurpartner voor onze klanten
· 13 500 klanten in 130 landen
· Groeiend aandeel lage-uitstootoplossingen
· 1 900 octrooien – 25 eerste patentaanvragen
· +85% van R&I-projecten mikt op duidelijke duurzaamheidseffecten

We zijn echt better together

KENNIS

Intellectueel kapitaal

·
·
·
·

€ 67 miljoen bruto R&I-uitgaven
€ 7,5 miljoen ontvangen R&I-subsidies
500 R&I- en 200 Engineering-medewerkers
€ 13 miljoen investeringen in digitale
activa

Onze waarden zijn ingebed in onze cultuur en verbinden ons als
één Bekaert-team
· TRIR -8% en LTIFR -23%2, 4
· 100% onderschrijving Code of Conduct
· 95% medewerkersretentiegraad
· 21 partnerschappen met onderzoeks- en academische instituten

We geven om de wereld rond ons

MENSEN

Menselijk en maatschappelijk kapitaal
· 23 568³ medewerkers van 72 nationaliteiten
· 2 767 aanwervingen in 2021
· 33 uur training gemiddeld per medewerker

Gebaseerd op het framework Guidelines of Value Reporting Foundation (International Reporting Council (IIRC) & Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
JV’s inbegrepen
3
23 568 in geconsolideerde vestigingen + 3 613 in joint ventures = 27 181 gezamenlijk
4
Incidentengraad (TRIR) en frequentiegraad (LTFIR) 2021 versus 2020

Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan onze eigen organisatie,
met duidelijke engagementen tegenover het milieu en de maatschappij
· Scope 2-BKG energie-intensiteitsratio -4% tegenover 2019²
· 100% van staalafval wordt gerecycleerd²
· € 133 miljoen winstbelastingen betaald
· Sociale ondersteuningsprogramma’s wereldwijd

1
2
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De middelen die we investeren

De waarde die we creëren

Sterke cashgeneratie in de voorbije jaren
heeft ons in staat gesteld geldmiddelen vrij te
maken voor waardecreërende investeringen.
In 2021 investeerden we € 153 miljoen in
materiële vaste activa en € 67 miljoen in
research & innovation (R&I)-activiteiten (voor
aftrek van subsidies en belastingtoelagen).

2021 was een recordjaar qua omzet en perioderesultaat
per aandeel (EPS). Onderliggende EBIT steeg met
+89% tot € 515 miljoen bij een marge van 10,6%.
De sterke resultaten en het recordnettoresultaat
toerekenbaar aan aandeelhouders van Bekaert leidde
tot het voorstel van de Raad van Bestuur om een
dividend van € 1,50 per aandeel uit te keren.

We kochten materialen en diensten van
16 000 leveranciers wereldwijd en stellen
meer dan 27 000 mensen te werk in 45
landen ter wereld, waaronder productiesites
in 25 landen en bijkomende verkoop- en
distributiefaciliteiten in nog eens 20 landen.

We leveren aan 13 500 klanten in 130 landen ter
wereld. Onze investeringen in onderzoek en innovatie
leverden 25 eerste patentaanvragen op in 2021,
wat resulteerde in een portfolio van meer dan 1 900
patenten en patentrechten. 21 partnerschappen met
academische en research instituten helpen onze
innovatie-inspanningen te versnellen en meer dan 85%
van Bekaerts wereldwijde portfolio van research en
innovatieprojecten richt zich op duidelijke voordelen op
het vlak van duurzaamheid.

We investeerden in de ontwikkeling
van duurzame oplossingen en digitale
productiesystemen en verhoogden
onze duurzaamheidsambities en
-doelstellingen in lijn met de transitie naar
een lageuitstootmaatschappij. We bleven
investeren in gezondheid & veiligheid,
opleiding, en digitale vaardigheden om
data-inzichten en klantendiensten verder te
verbeteren.

Inspanningen om onze CO₂-afdruk te verminderen zijn
gaande en 100% van het staalafval keert terug naar
de staalfabrieken voor recyclage. We betaalden € 133
miljoen aan inkomstenbelastingen in de landen waar we
actief zijn. Aanhoudende prioriteitsacties in gezondheid
en veiligheid leidden voor het vierde jaar op rij tot een
vermindering van de veiligheidsincidentcijfers. Onze
focus op diversiteit & inclusie, training & development,
en andere initiatieven om de betrokkenheid van
medewerkers te verbeteren, dragen bij aan de
onverzettelijkheid en sterke oplevering en inzet van onze
teams wereldwijd.

In het volgende hoofdstuk ‘Onze strategie’ beschrijven we hoe we de middelen die we gebruiken omzetten in waarde.
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Onze strategie

Tijdens de Capital Markets Day op 28 mei 2021 heeft Bekaert de strategie van de
onderneming voor de komende vijf jaar toegelicht.
Onze ambitie is gericht op duurzame waardecreatie voor al onze stakeholders:
aandeelhouders, klanten en andere businesspartners, medewerkers en de
gemeenschappen waar we actief zijn. Lees meer over onze stakeholders en de
waardecreatie van onze strategie verder in dit hoofdstuk.

Geconnecteerd
en Slim
Deglobalisering

We zijn vastbesloten om deze strategie met passie en focus uit te voeren en zijn ervan
overtuigd dat ze ons in staat zal stellen duurzame waarde te creëren.

Megatrends creëren kansen en stimuleren groei

Urbanisatie

De megatrends nieuwe mobiliteit, hernieuwbare energie, urbanisatie, slimme
connectiviteit, deglobalisering en duurzaamheid worden gezien als kansen voor
Bekaert om zich te differentiëren en te groeien.

Duurzaamheid

Daarom positioneren we ons om die kansen optimaal te benutten:
• We breiden ons aanbod uit met nieuwe, innovatieve producten en diensten.
• We digitaliseren onze business om de competitiveit te verhogen.
• We zijn vastbesloten om te leiden als een duurzame onderneming.

Hernieuwbare
energie

Nieuwe Mobiliteit
Slimme Steden
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Onze aanpak in de implementatie van de strategie
Drie geboden vormen de basis voor de implementatie van onze strategie en hebben tot tastbare resultaten geleid in 2021.

We presteren
We maakten goede vooruitgang in het verbeteren van
onze strategische marktpositie en businessportfolio
dankzij aanhoudend sterke oplevering.
De omzet groeide tot het hoogste niveau in de
geschiedenis van Bekaert en de groei werd gedreven
door waardetoevoegende businessopportuniteiten
en prijszettingsdiscipline, wat leidde tot een robuuste
margeperformantie in alle vier de Business Units.
Door onze wereldwijde aanwezigheid met lokale
dienstverlening op maat te benutten, stelden we onze
supply chain-uitmuntendheid veilig om continuïteit in
leveringen te garanderen aan onze klanten wereldwijd,
ondanks de globale impact van verstoringen in de
toeleverketen.
Aanhoudend doeltreffend werkkapitaal- en
kostenbeheer zorgde voor een sterke cashgeneratie en
een snelle, significante afname van de schuldgraad.

We transformeren

We groeien

We versnelden onze commerciële en operationele
uitmuntendheidsprogramma’s om klanten beter te
kunnen bedienen, onze go-to-market strategie te
verbeteren, en de kwaliteit en efficiëntie van onze onze
processen te verhogen.

Onze volumes herstelden tot boven pre-covid19-niveaus in 2021 ondanks de relatief lage
uitbreidingsinvesteringen in de voorbije jaren en een
aantal footprintwijzigingen om commodity-markten te
verlaten.

De digitalisatie van onze businessprocessen en de
uitbreiding van ons digitaal aanbod zijn gaande en
zullen worden versneld.

We hebben groeikansen onderzocht in bestaande
en aangrenzende markten met strikte criteria op het
gebied van bijdrage aan de winstgevendheid.

We ontwikkelden een langetermijn
duurzaamheidsstrategie die gericht is op het
verhogen van onze ambities en het behalen van
de decarboniseringsdoelstellingen waartoe we ons
engageren.

We sloten in 2021 geen omvangrijke fusie- of
overnamedeals maar richtten ons op tactische
overnames en partnerschappen om een groeiende
aanwezigheid op te bouwen in offshore wind,
nutsvoorzieningen, digitale monitoringexpertise,
en groenewaterstoftechnologieën. Verdere groei
zal ondersteund worden door een hoger niveau
van uitbreidingsinvesteringen vanaf 2022 en door
partnerschappen en niet-organische groeikansen die
ons in staat zullen stellen onze positie in veelbelovende
doelmarkten uit te breiden.

We verhogen onze investeringen in onderzoek en
innovatie om ons technologisch leiderschap in onze
kernmarkten te versterken en om nieuwe vaardigheden
te ontwikkelen die buiten ons huidige speelveld liggen.

Voor meer informatie en details over onze performantie in 2021 verwijzen we naar de performantie-updates in dit hoofdstuk en naar de gedetailleerde toelichtingen over financiële en
niet-financiële informatie in Deel II van dit verslag.
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Ons leiderschap
Raad van Bestuur
De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van de strategie en het algemeen beleid van de Groep en het opvolgen van de activiteiten van Bekaert. De Raad
van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur telt momenteel dertien leden. Hun professioneel profiel omvat verschillende vakgebieden, zoals recht,
business, industriële activiteiten, finance & investment banking, HR, consultancy, ESG, innovatie en compliance.
GRI 102-18, GRI 102-23, GRI 103-2, GRI 103-3

Samenstelling van de Raad van Bestuur
Jürgen Tinggren, Voorzitter ¹

Christophe Jacobs van Merlen

Caroline Storme

Oswald Schmid, Gedelegeerd Bestuurder

Hubert Jacobs van Merlen

Emilie van de Walle de Ghelcke

Gregory Dalle

Colin Smith ¹

Henri Jean Velge

Henriette Fenger Ellekrog ¹

Eriikka Söderström ¹

Mei Ye ¹

Charles de Liedekerke
¹ Onafhankelijke Bestuurders

Wijzigingen in 2021
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 12 mei 2021 de herbenoeming van Henriette Fenger Ellekrog en Eriikka Söderström als onafhankelijke Bestuurders
goedgekeurd voor een periode van vier jaar tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2025.

De samenstelling van de Raad van Bestuur zal wijzigen in mei 2022
Het mandaat van de Bestuurders Charles de Liedekerke, Hubert Jacobs van Merlen, Oswald Schmid, en van de onafhankelijke Bestuurders Mei Ye en Colin Smith zal eindigen op de
Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2022. Charles de Liedekerke en Hubert Jacobs van Merlen, die respectievelijk negen en zes ambtstermijnen in de
Raad van Bestuur hebben uitgeoefend, zullen dan met pensioen gaan overeenkomstig de door Bekaert toegepaste pensioengerechtigde leeftijd voor Bestuurders. Colin Smith gaat
ook met pensioen en stelt zich niet herverkiesbaar. De Raad van Bestuur zal voorstellen dat de Algemene Vergadering Maxime Parmentier benoemt als Bestuurder voor een termijn
van één jaar, Oswald Schmid herbenoemt als Bestuurder voor een termijn van één jaar en Mei Ye herbenoemt als onafhankelijk Bestuurder voor een termijn van één jaar.
Het aantal Bestuurders zal dalen van dertien naar elf en de genderdiversiteit zal verder toenemen: van 38% naar 45% vrouwelijke Bestuurders.
De Raad van Bestuur is Charles de Liedekerke, Hubert Jacobs van Merlen en Colin Smith erkentelijk voor hun substantiële bijdragen als Bestuurders van de Vennootschap.
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Jürgen Tinggren

Oswald Schmid

VOORZITTER VAN DE RAAD
Onafhankelijk Bestuurder
Zweed, °1958

GEDELEGEERD BESTUURDER
LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Oostenrijker, °1959

EERSTE BENOEMING
Mei 2019

EERSTE BENOEMING
Mei 2020

OPLEIDING
Stockholm School of Economics
New York University Leonard N Stern School of
Business

OPLEIDING
University of Applied Sciences in Wenen

ERVARING
Jürgen Tinggren werd tot onafhankelijk Bestuurder
en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bekaert
benoemd op 8 mei 2019.

ERVARING
Oswald Schmid vervoegde Bekaert als COO op 1
december 2019. Op 12 mei 2020 werd hij aangesteld
als interim-CEO en op 2 maart 2021 werd hij
aangesteld als CEO.

Jürgen Tinggren begon zijn carrière in 1981 als Senior
Associate bij Booz Allen Hamilton en vervoegde Sika
AG in 1985 waar hij verschillende management- en
directierollen opnam met toenemende scope en
verantwoordelijkheid.
In 1997 werd hij lid van het Directiecomité van
Schindler Holding AG. In 2007 werd hij benoemd tot
Chief Executive Officer en Voorzitter van het Group
Executive Committee van Schindler. Hij werd er
Bestuurder in 2014.

Oswald Schmid begon zijn loopbaan bij Semperit in
1984 waarna hij in 1990 verhuisde naar Continental
als Hoofd Aankoop. In 2002 startte hij bij Schindler
als Hoofd Strategische Aankoop en bekleedde er
verschillende CEO- en managementposities.
Vanaf 2013 was hij lid van het Group Executive
Committee van Schindler. In 2017 verhuisde hij naar de
Kalle Group als CEO en managing director.

ANDERE MANDATEN
Bestuurder bij Johnson Controls, Inc.

ANDERE MANDATEN
Bestuurder bij Wienerberger

EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023

EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022

COMITÉS
Voorzitter van het Nominatie- en Remuneratiecomité
Lid van het Audit, Risk & Finance-comité

Leeftijdsdiversiteit
31%

69%

Ouder dan 50 jaar
30-50 jaar oud

Genderdiversiteit
38%

62%

Man
Vrouw

Diversiteit in nationaliteiten
54%

46%

Native
Niet-Native
Niet-native = van een andere nationaliteit dan de hoofdzetel (België)
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Gregory Dalle

Henriette Fenger Ellekrog

Charles de Liedekerke

BESTUURDER
Fransman, °1976

BESTUURDER
Onafhankelijk Bestuurder
Deense, °1966

BESTUURDER
Belg, °1953

EERSTE BENOEMING
Mei 2015

EERSTE BENOEMING
Mei 2020

EERSTE BENOEMING
Mei 1988

OPLEIDING
Université Paris-Dauphine
Cass Business School

OPLEIDING
Copenhagen Business School, INSEAD,
London Business School en Wharton Business School

OPLEIDING
Université catholique de Louvain
Université de Namur

ERVARING
Gregory Dalle is Managing Director bij Credit Suisse in
de Investment Banking & Capital Markets Division in
Londen.

ERVARING
Henriette Fenger Ellekrog begon haar carrière bij
Peptech A/S waar ze Director of Administration and
Personnel werd. Vervolgens nam ze verschillende
consultancy- en managementfuncties op bij Mercuri
Urval A/S.

ERVARING
Charles de Liedekerke startte zijn loopbaan bij
Liedekerke, Wolters, Waelbroeck en Kirkpatrick
en verhuisde in 1980 naar de VS als Finance and
Administration Officer van een dochteronderneming
van Carmeuse. Hij vervoegde Lafarge in 1982
waar hij verschillende operationele en functionele
verantwoordelijkheden had in Parijs, Dallas en Calgary.
In 1992 werd hij benoemd tot Chief Financial Officer
van Bekaert. Hij keerde terug bij Lafarge als lid van het
Group Executive Committee en als voorzitter van de
Aggregates and Concrete-divisie tot 2004. Aansluitend
zetelde hij in Raden van Bestuur van verschillende
ondernemingen.

Gregory Dalle startte bij Credit Suisse in 2000 als
lid van de EMEA Mergers & Acquisitions Group. Hij
vervoegde de Industrials Group in 2014 en werd
vervolgens aangesteld als Head of EMEA Industrials
Group (in 2017) en Global Co-Head of EMEA
Diversified Industrials (in 2021). Gregory Dalle heeft
verantwoordelijkheid over de investment banking
coverage van een aantal van Credit Suisses grote
industriële klanten en adviseert hen over een breed
gamma aan M&A en Equity & Debt transacties.

Henriette Fenger Ellekrog zette haar loopbaan verder
bij TDC met verschillende HR-directierollen alvorens
bij SAS AB als Executive VP HR aangesteld te worden.
Recenter stond ze aan het hoofd van het HR office
bij Danske Bank A/S. Momenteel is ze Chief Human
Resources Officer bij Ørsted.

ANDERE MANDATEN
Lid van verschillende raden en comités sinds 2003
EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023

EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2025

EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022

COMITÉS
Lid van het Nominatie- en Remuneratiecomité

COMITÉS
Lid van het Audit, Risk & Finance-comité
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Christophe
Jacobs van Merlen

Hubert Jacobs van Merlen

Colin Smith

BESTUURDER
Belg, °1953

BESTUURDER
Onafhankelijk Bestuurder
Brit, °1955

EERSTE BENOEMING
Mei 2016

EERSTE BENOEMING
Mei 2003

EERSTE BENOEMING
Mei 2018

OPLEIDING
Université libre de Bruxelles
Ecole Centrale Lille (Ingénieur Généraliste)

OPLEIDING
Université catholique de Louvain

OPLEIDING
University of Southampton

ERVARING
Christophe Jacobs van Merlen vervoegde Bain Capital
Europe, LLP (Londen) in 2004. Voorheen was hij
consultant bij Bain & Company in Brussel, Amsterdam
en Boston, waar hij instond voor strategische en
operationele adviesverlening aan klanten actief in
private equity, businessdiensten, industrie en financiële
dienstverlening.

ERVARING
Hubert Jacobs van Merlen is adviseur in de private
equity-sector. Van 1997 tot 2014 was hij Voorzitter
en CEO van IEE SA, Luxemburg, een leidende
onderneming in het domein van veiligheidssensoren
voor de automobielsector met productiesites in
Luxemburg en technische verkoopkantoren in de VS,
Zuid-Korea en Japan.

Christophe Jacobs van Merlen is momenteel Managing
Director bij Bain Capital Europe en lid van het
leiderschapsteam en van verschillende raad-, audit-,
operationele en M&A-comités. Hij heeft een leidende rol
in verschillende investeringen bij Bain Capital.

Hij begon zijn carrière in 1978 als auditor bij KPMG
(Houston, TX) en werd Divisiecontroller van de Drilling
Fluids Division van Chromalloy American Corp
(St. Louis, MO) in 1981. In 1987 verhuisde hij naar
Commercial Intertech Corp. (Youngstown, OH) als
Europese Finance Director en werd in 1995 benoemd
tot Senior Vice President en CFO.

ERVARING
Tijdens zijn carrière van meer dan 40 jaar bij
Rolls Royce is Colin Smith uitgegroeid tot een
wereldautoriteit in ruimtevaart-engineering en
-technologie. He begon bij Rolls Royce in 1974 als
stagiair en nam vervolgens verschillende functies op in
engineering en technologie, met steeds toenemende
scope en verantwoordelijkheid. Hij werd benoemd
tot Director of Research and Technology in 2004
en Director of Engineering and Technology in 2005,
alvorens Group President van Rolls Royce te worden in
2016, een rol die hij vervulde tot zijn pensioen.

BESTUURDER
Belg, °1978

ANDERE MANDATEN
Voorzitter van Stichting Administratiekantoor Bekaert
(STAK) dat de belangen van de referentieaandeelhouder
van Bekaert vertegenwoordigt

ANDERE MANDATEN
Verschillende niet-uitvoerende en adviserende rollen

EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024

EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022

EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022

COMITÉS
Lid van het Nominatie- en Remuneratiecomité

COMITÉS
Voorzitter van het Audit, Risk & Finance-comité
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Eriikka Söderström

Caroline Storme

BESTUURDER
Onafhankelijk Bestuurder
Finse, °1968

BESTUURDER
Belg, °1977

EERSTE BENOEMING
Mei 2020

EERSTE BENOEMING
Mei 2019

EERSTE BENOEMING
Mei 2016

OPLEIDING
University of Vaasa

OPLEIDING
Solvay Management School, Université libre de
Bruxelles,
en INSEAD Frankrijk en Singapore

OPLEIDING
Université catholique de Louvain, Université libre de
Bruxelles
en London School of Economics

ERVARING
Eriikka Söderström heeft een sterke financiële
achtergrond dankzij een carrière in verschillende
internationaal actieve ondernemingen.

ERVARING
Caroline Storme startte haar carrière bij Deloitte
Consulting België in 2000. Van 2004-2006 werkte ze bij
Bekaert als financieel controller voor ze verhuisde naar
Amtech, IGW in Suzhou, China, waar ze benoemd werd
tot CFO.

ERVARING
Emilie van de Walle de Ghelcke is Head of Legal bij
Sofina, een beursgenoteerde (Euronext Brussels, BEL20index) investeringsvennootschap onder familaal beheer.

Ze begon haar loopbaan bij Nokia waar ze 14 jaar
verschillende financiële rollen bekleedde binnen Nokia
Networks. Haar laatste posities waren interim-CFO
van Nokia Networks en Corporate Controller van Nokia
Siemens Networks.
Ze heeft ook gewerkt als CFO bij Oy Nautor Ab,
Vacon Plc en Kone Corporation, en was de CFO van
F-Secure, een cyber security-onderneming, van 2017
tot September 2021.
ANDERE MANDATEN
Lid van de Raad van Bestuur van Valmet sinds 2017 en
Voorzitter van het Auditcomité sinds 2018
Lid van de Raad van Bestuur en Voorzitter van het
Auditcomité van Kempower sinds 2021
Lid van de Raad van Bestuur van Amadeus IT Group
sinds 2022
EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2025

Caroline Storme vervoegde UCB in 2021, eerst in
controlfuncties voor ze werd aangesteld als hoofd van
de Aziatische global business services in Shanghai,
China. Sinds 2017 heeft ze verschillende financiële
R&D-functies bekleed op het hoofdkantoor van UCB in
Brussel, België.
Caroline Storme is momenteel R&D Finance Lead
Neurology bij UCB in België.

EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023

Emilie
van de Walle de Ghelcke
BESTUURDER
Belg, °1981

Voor ze startte bij Sofina was Emilie vanaf 2005 lid van
de Brusselse balie en vervoegde ze in 2009 de corporate
and finance-praktijk van Freshfields Bruckhaus Deringer,
waar ze Belgische en internationale klanten adviseerde
over binnen- en buitenlandse M&A-transacties,
corporate governance aangelegenheden, corporate
herstructureringen, joint ventures en financieel recht.
Emilie van de Walle de Ghelcke vervoegde Sofina
in 2016. Als Head of Legal en Compliance Officer
behelzen haar verantwoordelijkheden voornamelijk
M&A-transacties, advies over materies in verband
met corporate governance en beursgenoteerde
ondernemingen, group compliance en juridische zaken,
alsook externe communicatie. Ze maakt deel uit van
het kernteam dat de implementatie van Sofina’s ESGstrategie leidt.
EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024

COMITÉS
Lid van het Audit, Risk & Finance-comité
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Henri Jean Velge

Mei Ye

BESTUURDER
Belg, °1956

BESTUURDER
Onafhankelijk Bestuurder
Amerikaanse, °1966

EERSTE BENOEMING
Mei 2016

EERSTE BENOEMING
Mei 2014

OPLEIDING
Katholieke Universiteit Leuven en IMD

OPLEIDING
University of North Carolina
Fudan University in Shanghai

ERVARING
Henri Jean Velge begon zijn carrière in 1981 bij Shell
(Nederland) als well-site petroleumingenieur. Hij
verhuisde naar Brunei in 1982 als Operations Manager
en verliet Shell in 1985 om een MBA-diploma te
behalen.

ERVARING
Mei Ye werkte gedurende 10 jaar bij McKinsey &
Company (2003-2013) als senior expert en consultant
in fnanciële diensten, beleidsaanbevelingen en
corporate governance.

In 1987 vervoegde Henri Jean Velge Bekaert als
Executive Director van Industrias Chilenas de Alambre
(Chili). In 1991 verhuisde hij naar de VS en werd in
1994 Corporate Vice President Wire Americas. In
2001 werd hij benoemd tot Executive Vice President
en werd lid van het Bekaert Group Executive
met verantwoordelijkheid voor de wereldwijde
draadactiviteiten. Van 2013 tot midden 2014 was hij
verantwoordelijk voor alle businessplatformen.

Daarvoor was Mei Ye corporate strategy manager en
hoofdanalist bij E*TRADE Financial, een onderming
die online financiële diensten verleent, gebaseerd in
de VS (1999-2003). Ze heeft ook als onderzoeksanalist
gewerkt bij Gartner Group (1997-1999), bij Social Policy
Research Associates (1995-1997), en voor het kantoor
van de Voorzitter van de University of North Carolina,
VS (1992-1994).

ANDERE MANDATEN
Onafhankelijk Bestuurder bij Shenwan Hongyuan Group
en externe adviseur bij McKinsey & Company.
Stichtend lid van de raad van Future China Society en
SFY Foundation in China, en bestuurslid van de New
York Military Academy en Stanford Global Projects
Center
EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024

EINDE HUIDIG BEKAERT-MANDAAT
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022
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Bekaert Group Executive
Het Bekaert Group Executive (BGE) draagt de operationele verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de onderneming en treedt op onder toezicht van de Raad van Bestuur. Het
BGE wordt voorgezeten door Oswald Schmid, Gedelegeerd Bestuurder.

Organisatiestructuur

Wijzigingen in 2021

De samenstelling van het Bekaert Group Executive weerspiegelt de
organisatiestructuur met vier Business Units en vier Globale Functionele Domeinen. De
Business Units en Globale Functies worden door de volgende Executives geleid.

De Raad van Bestuur heeft Oswald Schmid benoemd als Gedelegeerd Bestuurder
met ingang van 2 maart 2021. Oswald Schmid leidde het Bekaert Group Executive
als interim CEO sinds 12 mei 2020, waarop hij benoemd werd als lid van de Raad van
Bestuur.

Business Units
• De Business Unit Rubberversterking wordt geleid door Arnaud Lesschaeve, DivisieCEO Rubberversterking.
• De Business Unit Staaldraadtoepassingen wordt geleid door Stijn Vanneste, DivisieCEO Staaldraadtoepassingen.
• De Business Unit Specialty Businesses wordt geleid door Yves Kerstens, DivisieCEO Specialty Businesses en Chief Operations Officer.
• Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) wordt geleid door Curd Vandekerckhove,
Divisie-CEO van BBRG.

Op 8 februari 2021 vervoegde Kerstin Artenberg Bekaert als Chief Human Resources
Officer en werd ze lid van het Bekaert Group Executive. Zij verving Rajita D’Souza die
de onderneming verliet aan het einde van 2020.
Op 1 april 2021 vervoegde Yves Kerstens Bekaert als Divisie-CEO Specialty
Businesses en Chief Operations Officer, en werd hij lid van het BGE. Yves Kerstens
verving Jun Liao - die de onderneming verliet in juli 2021 - in de rol van Divisie-CEO
Specialty Businesses.

De Business Units dragen globale P&L-verantwoordelijkheid voor strategie
en oplevering binnen hun bevoegdheden en beschikken over toegewezen
productiefaciliteiten en commerciële en technologieteams binnen hun respectievelijke
organisaties. Dit helpt hen een aanpak te ontwikkelen waarin de klant centraal staat en
die afgestemd is op de specifieke noden en dynamieken in hun markten.

Globale Functies
• Taoufiq Boussaid, Chief Financial Officer
• Kerstin Artenberg, Chief Human Resources Officer
• Juan Carlos Alonso, Chief Strategy Officer
• Yves Kerstens, Chief Operations Officer (gecombineerd met Divisie-CEO-rol)
De Functies vervullen de rol van strategische businesspartners, verantwoordelijk
voor het aanleveren van specifieke expertise en diensten doorheen de Groep,
zodat de business kan rekenen op de juiste deskundigheid om korte- en
langetermijndoelstellingen waar te maken.
GRI 102-18
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Oswald Schmid

Taoufiq Boussaid

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Oostenrijker, °1959

CHIEF FINANCIAL OFFICER
Fransman en Marokkaan, °1971

START LOOPBAAN BEKAERT
2019

START LOOPBAAN BEKAERT
2019

OPLEIDING
Engineering
University of Applied Sciences in Wenen

OPLEIDING
Wiskunde en Economie - Finance
French College in Rabat
Institut Supérieur de Gestion in Parijs

ERVARING
Oswald Schmid vervoegde Bekaert als COO op 1
december 2019. Op 12 mei 2020 werd hij aangesteld
als interim-CEO en op 2 maart 2021 werd hij
aangesteld als CEO.

ERVARING
Taoufiq Boussaid begon zijn loopbaan in international
finance met een periode van tien jaar als Audit
Manager, eerst bij Ernst & Young in Frankrijk en
vervolgens bij The Coca-Cola Company in de VS. Van
2004 tot 2007 nam hij verschillende financiële functies
op bij United Technologies Corporation, eerst als
Corporate Controller EMEA en vervolgens als CFO voor
de Carrier Heating Systems-activiteiten in Europa.

Oswald Schmid begon zijn loopbaan bij Semperit in
1984 waarna hij in 1990 verhuisde naar Continental
als Hoofd Aankoop. In 2002 startte hij bij Schindler
als Hoofd Strategische Aankoop en bekleedde er
verschillende CEO en managementposities.
Vanaf 2013 was hij lid van het Group Executive
Committee van Schindler. In 2017 verhuisde hij naar de
Kalle Group als CEO en managing director.

In 2007 vervoegde Taoufiq Bombardier Transportation
waar hij binnen de financiële organisatie in
verschillende regio’s opklom tot zijn meest recente
positie als Vice President Finance voor EMEA en
Pacifisch Azië. Hij nam ook verschillende operationele
verantwoordelijkheden op zoals het aansturen van de
Franse en Noord-Afrikaanse activiteiten van Bombardier
Transportation.

Leeftijdsdiversiteit
38%

62%

Ouder dan 50 jaar
30-50 jaar oud

Genderdiversiteit
13%

87%
Man
Vrouw

Diversiteit in nationaliteiten

63%

37%

Native
Niet-Native
Niet-native = van een andere nationaliteit dan de hoofdzetel (België)
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Juan Carlos Alonso

Kerstin Artenberg

Yves Kerstens

CHIEF STRATEGY OFFICER
Mexicaan, °1974

CHIEF FINANCIAL OFFICER
Duitse, °1972

DIVISIE-CEO SPECIALTY
BUSINESSES
CHIEF OPERATIONS OFFICER
Belg, °1966

START LOOPBAAN BEKAERT
2019

START LOOPBAAN BEKAERT
2021

START LOOPBAAN BEKAERT
2021

OPLEIDING
Engineering - MBA
Universidad Panamericana in Mexico City
Stanford Graduate School of Business

OPLEIDING
Economie Verre Oosten - HR
University van Duisburg-Essen
University of Applied Sciences in Zürich

OPLEIDING
Engineering - Industrial Management
Katholieke Universiteit Leuven
INSEAD Business School Parijs

ERVARING
Juan Carlos Alonso begon zijn loopbaan in 1998
bij Boston Consulting Group. In 2006 werd hij bij
CEMEX Global Corporate Strategic Planning Manager,
gebaseerd in Spanje. Hij verhuisde naar Comex Group
in 2010 als Vice President Sales & Operations voor
de de regio West-Amerika, alvorens bij Lhoist Group
verschillende leidinggevende business development en
strategiefuncties te bekleden met toenemende scope
en verantwoordelijkheid.

ERVARING
Kerstin Artenberg startte haar carrière in communicatieen marketingrollen met verschillende leidinggevende
posities bij Körber AG en Daimler AG.

ERVARING
Yves Kerstens begon zijn loopbaan in supply chain
management voor de productie-industrie alvorens
bij Ernst & Young (1996) en later Capgemini (2001)
adviseur te worden voor de handels- en industriesector.

In 2017 vervoegde Juan Carlos de Imerys Group als
Head of the Americas en ontwikkelingsregio’s voor de
Monolithic Refractories-divisie, en, parallel daarmee,
als Global Head of Strategy, Business Development
and Marketing voor de High Temperature Solutions
business.

In 2007 verhuisde Kerstin naar Borealis in Oostenrijk
als External Communications Manager en werd
daarna Director Communications. Vanaf 2010 breidde
ze geleidelijk haar verantwoordelijkheden in HR uit
en in 2016 nam ze de rol van Vice President Human
Resources & Communications op. In 2020 vervoegde
ze het Executive Committee.
Doorheen haar carrière heeft Kerstin culturele
transformaties gestimuleerd met een focus op het
ontwikkelen van organisaties die zin en diepgaande
ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan hun
medewerkers.

In 2005 vervoegde hij Bridgestone Corporation waar hij
verschillende directiefuncties opnam met toenemende
scope en verantwoordelijkheid in EMEA en Pacifisch
Azië, alsook globale corporate governance-rollen
zoals Vice President & Senior Officer van Bridgestone
Corporation en Voorzitter van het comité voor globale
digitale oplossingen en supply chain. In 2018 ging Yves
naar Axalta Coating Systems waar zijn meest recente
functie Vice President Axalta en President EMEA was.
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Arnaud Lesschaeve

Curd Vandekerckhove

Stijn Vanneste

DIVISIE-CEO
RUBBERVERSTERKING
Fransman, °1969

DIVISIE-CEO BRIDON-BEKAERT
ROPES GROUP
Belg, °1965

DIVISIE-CEO
STAALDRAADTOEPASSINGEN
Belg, °1972

START LOOPBAAN BEKAERT
2019

START LOOPBAAN BEKAERT
1989

START LOOPBAAN BEKAERT
1995

OPLEIDING
Finance & Business Administration - Aankoop
Université Paris Dauphine
M.A.I. Management School in Bordeaux

OPLEIDING
Engineering - Toegepaste Economie
Katholieke Universiteit Leuven

OPLEIDING
Engineering
Katholieke Universiteit Leuven

ERVARING
Arnaud Lesschaeve begon zijn carrière bij
Valeo in 1994, eerst in kwaliteitszorg en later als
aankoopmanager. Hij verwierf bijkomende expertise in
de domeinen van aankoop en operationeel en supply
chain-beheer tijdens zijn 8 jaar als consultant bij
respectievelijk KPMG en AT Kearney.

ERVARING
Curd Vandekerckhove begon zijn carrière bij Bekaert
als Total Quality Management-consultant. Na een
Executive Training Programma van 18 maanden
in Japan nam hij gedurende 13 jaar verschillende
managementposities op in Bekaert Azië. Hij verhuisde
terug naar Europa in 2004 om General Manager
van Carding Solutions en vervolgens van het
zaagdraadplatform te worden.

ERVARING
Stijn Vanneste startte zijn carrière als
Process Development Engineer bij Bekaert.
Tussen 2005 en 2004 nam hij verschillende
internationale managementposities op binnen de
rubberversterkingsbusiness van de Groep, waaronder
General Manager van Bekaert Shenyang en Head of
Operations Steel Cord China.

In 2003 vervoegde Arnaud Faurecia waar hij
verschillende leiderschapsposities in aankoop opnam
alvorens benoemd te worden tot VP Asia Division.
Van 2013 tot 2018 breidde hij zijn loopbaan in de
automobielsector uit bij GKN Driveline, initieel als COO,
later als President Asia Pacific, en uiteindelijk als CEO
van de joint systems-divisie, alvorens terug te keren
naar Valeo als VP Thermal Systems.

In 2012 werd Curd benoemd tot Executive Vice
President (EVP) Noord-Azië en Zuidoost-Azië en werd
hij lid van het Bekaert Group Executive. Vervolgens
werd hij aangesteld als EVP Noord-Azië en Global
Operations, en als Chief Operations Officer. In 2019
werd hij benoemd als Divisie-CEO van de BridonBekaert Ropes Group.

In 2010 werd hij gepromoveerd tot Vice President
Rubber Reinforcement Europe and India. In 2014
werd Stijn Senior Vice President Manufacturing
Excellence met een globale verantwoordelijkheid
over alle businessplatformen. In april 2016 werd hij
benoemd als lid van het Bekaert Group Executive en
Executive Vice President voor Europa, Zuid-Azië en
Zuidoost-Azië. Sinds maart 2019 is Stijn Divisie-CEO
Staaldraadtoepassingen.

Jaarverslag Bekaert 2021

28

Onze stakeholders
Bekaert is een beursgenoteerde onderneming (Euronext BEKB) met een multinationale business scope en footprint. Daardoor treden we in interactie en werken we samen met vele
stakeholders wereldwijd.
Bekaerts strategie is gericht op het creëren van duurzame waarde voor alle stakeholders:

We engageren ons tot
hoge performantie
Hoge performantie laat ons toe
aandeelhouderswaarde uit te
keren aan onze investeerders
die ons toelaten onze business
te ontwikkelen en te laten
groeien. Het verhoogt ook ons
vermogen om economische
waarde te creëren voor de
gemeenschappen waar we
actief zijn en voor de bredere
maatschappij.

We dragen bij aan het
succes van onze klanten

We zijn echt
better together

Onze innovatieve product- en
dienstenoplossingen maken ons
de voorkeurpartner van klanten
overal ter wereld. We creëren
klantwaarde door middel van
innovatie, consistente kwaliteit,
digitale diensten en duurzame
oplossingen. Onze globale
footprint helpt klantgerichtheid
uit te bouwen en verkort de
toeleverketen, ongeacht waar
onze klanten gevestigd zijn.

De ware sterkte van
Bekaert ligt in de passie
die iedere medewerker
heeft om tot het uiterste te
gaan voor onze klanten en
uitmuntendheid te tonen in
alles wat ze doen binnen
de dochterondernemingen
en joint ventures van de
Groep. Onze waarden zijn
ingekapseld in onze cultuur
en verbinden ons als één
Bekaert-team.

We geven om de
wereld rond ons
Onze verantwoordelijkheid
strekt zich tot buiten onze eigen
organisatie, met een duidelijk
engagement naar milieu en
maatschappij. We ontwikkelen
oplossingen die bijdragen
aan een schoner milieu en
verhogen onze inspanningen
om een oprecht duurzame
business te worden. We
ondersteunen initiatieven die
sociale omstandigheden in de
gemeenschappen waar we actief
zijn helpen ondersteunen en
verbeteren.
GRI 102-40
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Onze aandeelhouders en
investeerders

Onze klanten en
leveranciers

Onze medewerkers en
businesspartners

Onze gemeenschappen en
de bredere maatschappij

Bekaert streeft ernaar tijdige
en nauwkeurige informatie te
verstrekken aan alle stakeholders in
de beleggingsgemeenschap over de
strategie, performantie en vooruitzichten
van de onderneming.

Bekaert heeft een uitgebreid,
internationaal klantenbestand in mature
en groeimarkten. We bedienen zowel
globale als lokale klanten met een rijke
portfolio aan producten en diensten.
Onze investeringen in onderzoek &
innovatie en in digitale en duurzame
oplossingen bieden geavanceerde
technologieën die onze klanten in
staat stellen de meest veeleisende
verwachtingen en ambities na te
komen.

Meer dan 27 000 Bekaert-medewerkers
werken samen als één team om
kwaliteitsproducten en -diensten af te
leveren en de performantie in veiligheid,
digitale toepassingen, duurzaamheid en
innovatie te verbeteren.

We streven ernaar een maatschappelijk
betrokken onderneming te zijn. We
vervullen onze verplichtingen binnen iedere
gemeenschap waarin we actief zijn en
promoten en passen verantwoordelijke en
duurzame businesspraktijken toe.

Of ze tewerkgesteld zijn in
dochterondernemingen met
meerderheids- of volle eigendom, of in de
joint ventures, iedereen bij Bekaert werkt
samen – better together – om een fijne
werkplek te creëren met hoge ethische,
veiligheids- en performantiestandaarden.

We steunen geen politieke organen en nemen
een neutrale positie in ten aanzien van politieke
kwesties. Verbonden door onze overtuiging
‘veiligheid voor iedereen’ veroordelen we
echter elke daad van geweld en agressie tegen
mensen.

De Voorzitter, leden van het Executive
Management en Bekaerts Investor
Relations-team hebben de nieuwe
Bekaert-strategie gecommuniceerd
tijdens de Capital Markets Day in mei
2021.
We bezorgen informatie over de
vooruitgang die we maken tijdens
alle ontmoetingen met beleggers. De
vergaderingen in 2021 waren virtuele
roadshows en conferenties, webcasts,
en de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
Bekaerts toelichtingen, inclusief dit
Jaarverslag, omvatten zowel financiële als
niet-financiële prestaties, evenals markten strategische updates.
6 banken-beursvennootschappen volgen
Bekaert en publiceren analistenrapporten.

721
€

55

Totaal aantal contacten
bereikt via een-op-een- en
webcastmeetings in 2021

Gemiddelde doelprijs voor het
Bekaert-aandeel op de verschijningsdatum van dit verslag

Bekaerts wereldwijde aanwezigheid en
diepgaande kennis van lokale noden,
heeft van ons een vertrouwde partner
gemaakt in alle omstandigheden, met
een hoge graad van weerbaarheid
tegen onderbrekingen in de
toeleveringsketen.
Als de grootste aankoper van
walsdraad ter wereld kan Bekaert de
toegang tot grondstoffen garanderen en
zo ook leverzekerheid bieden aan zijn
klanten. Onze leverancierscampagnes
helpen ons ook om duurzaamheid
doorheen de toeleveringsketen aan te
sturen.

130
95 %

Landen met
Bekaert-klanten

We bundelen de krachten met industriële
en academische partners om ons
technologisch leiderschap te versterken
en onderzoeken proactief innovaties die
de grenzen van ons huidige speelveld
verleggen.
Als onderneming en als individuen willen
we integer handelen en verbinden we
ons tot de hoogste standaarden van
zakelijke ethiek. We promoten gelijke
kansen, koesteren diversiteit en inclusie,
en creëren een zorgende en veilige
werkomgeving doorheen onze organisatie.

27 181
Bekaert-medewerkers wereldwijd

Aankoopbestedingen bij leveranciers die de Supplier Code of
Conduct hebben ondertekend

72

Verschillende
nationaliteiten in ons
personeelsbestand

We engageren ons om de milieu-impact van
onze activiteiten te minimaliseren. We voldoen
aan alle toepasselijke wetten en regelgevingen.
Bekaert betaalde € 133 miljoen
inkomstenbelasting op de resultaten van 2021.
We ijveren voor en ondersteunen initiatieven
die de sociale omstandigheden helpen
verbeteren in de gemeenschappen
waar we actief zijn. We steunen lokale
gemeenschapsprojecten die een positief
verschil maken in de levens van mensen,
vandaag en in de toekomst.
GRI 102-40, GRI 102-42

45
€

Aantal landen waar Bekaert
mensen tewerkstelt

133 miljoen

Winstbelasting betaald op het resultaat van 2021
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Enterprise risk management
Een globale aanpak
Bekaerts benadering van Enterprise Risk Management of ERM
(ondernemingsrisicobeheer) is geïntegreerd in de strategie van het bedrijf en de daaruit
voortvloeiende beslissingen en activiteiten die de implementatie ervan aansturen.
Dit permanente ERM-raamwerk, onderschreven door de Raad van Bestuur van
Bekaert, helpt onzekerheid te beheersen in het waardecreatiemodel van Bekaert.
Het draagt ook bij aan het behalen van de financiële en niet-financiële doelstellingen
van het bedrijf en het naleven van wet- en regelgeving en de Bekaert Gedragscode.
Het kader bestaat uit de identificatie, beoordeling en prioritering van de belangrijkste
risico's waarmee Bekaert geconfronteerd wordt. Het omvat ook continue rapportage
en controle van deze belangrijke risico's en het ontwikkelen en implementeren van
risicobeperkende maatregelen.
De risico's worden gegroepeerd in zeven risicocategorieën: strategisch, mensen/
organisatie, operationeel, juridisch/naleving, financieel, groep, geopolitiek/
landspecifiek. De geïdentificeerde risico's worden geclassificeerd op twee assen:
waarschijnlijkheid van plaatsvinden en impact of gevolg. De risico-evolutie wordt elk
kwartaal geëvalueerd.

De belangrijkste veranderingen in 2021
Blootstelling aan cyberbeveiligingsrisico’s
Veel operationele activiteiten van Bekaert zijn afhankelijk van IT-systemen die
ontwikkeld zijn en onderhouden worden door interne en externe experten. Thuiswerk
heeft het aantal eindpuntapparaten en verbindingskanalen uitgebreid. Een cyberaanval
op kritieke IT-systemen kan de bedrijfscontinuïteit van Bekaert onderbreken en de
winstgevendheid aantasten. Om deze risico's te beperken, organiseerde Bekaert in
oktober 2021 een informatiebeveiligingsweek. 1 200 deelnemers leerden alles over
cyber-smart-werkmodellen, tools en controles en slaagden voor een verplichte test aan
het einde van de week. Bekaert investeert ook voortdurend in de beveiliging van haar
Toenemend

Afnemend

digitale systemen en kanalen, evenals in snelle hersteloplossingen mocht het risico op
een cyberaanval zich voordoen.

Rendement op investeringen
Bekaerts strategie richt zich op waardecreërende groei. De Groep neemt zowel
organische als anorganische groei in bestaande markten en daarbuiten in
beschouwing. Een mogelijke vertraging in het genereren van het beoogde rendement
op investeringen kan de oplevering van deze strategische prioriteit uitstellen. Om dit
risico te beperken, werd een gestructureerd kapitaaltoewijzingskader ingevoerd dat de
mogelijkheden en criteria bepaalt om de organische en anorganische groeiplannen te
identificeren, analyseren, goed te keuren en te integreren.

Uitbatingsvergunning
De strategische rol en verantwoordelijkheid van industriële bedrijven worden
steeds meer gestuurd door maatschappelijke en overheidsverplichtingen om de
impact van klimaatverandering te beperken. Wet- en regelgeving kan operationele
uitdagingen, hogere kosten en een mogelijk ongelijke concurrentieomgeving met zich
meebrengen. Wanneer niet binnen een bepaalde termijn aan de wet- en regelgeving
kan worden voldaan, kan het risico van verlies van een uitbatingsvergunning
optreden. Ondermaatse prestaties op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen
kunnen ook reputatieschade veroorzaken en de positie van Bekaert als
voorkeurspartner voor klanten en beleggers beïnvloeden. Bekaert heeft een nieuwe
duurzaamheidsstrategie ontwikkeld die onze duurzaamheidsprestaties zal verbeteren.
Onze milieudoelstellingen, die zijn afgestemd op het Science-Based Targets-initiatief,
zijn ambitieus en zullen worden geïmplementeerd volgens een stappenplan dat door
de Raad van Bestuur is goedgekeurd.
Meer details over Controle en ERM en de respectievelijke bestuursorganen zijn
opgenomen in Deel II: Corporate Governance Verklaringen.
Noot: dit 2021 ERM rapport, met risico-evaluatie en -matrix, werd niet aangepast met
de verhoogde risico’s van de situatie in Oekraïne na balansdatum. Deze verhoogde
risico’s omvatten de potentiële impact op vraagveranderingen, onderbrekingen in de
toeleveringsketen, kredietrisico’s en andere. Bekaert heeft een crisisteam aangesteld
om de situatie op dagelijkse basis op te volgen, zodat de mogelijke impact op de
onderneming grondig wordt ingeschat en beperkt.
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Materialiteitsmatrix

Zeer hoog

Materiële issues Grote issues

voor ons bedrijf in relatie tot het belang dat onze
stakeholders eraan hechten.
Onze aanpak zorgt ervoor dat de belangrijkste risico's
van de Groep gekoppeld zijn aan materialiteit.

Bepalende issues

Financieel
1

Financiële performantie

2

Compliance

Hoog

4

Waardeketen

Medium

2
Laag

Zeer laag

Zeer laag

Laag

Medium

Hoog

Zeer hoog

Impact

5

Belang voor stakeholders

Waarschijnlijkheid

Waar het ERM-model risico's classificeert op basis
van de waarschijnlijkheid van plaatsvinden en de
impact of gevolgen voor ons bedrijf, positioneert de
materialiteitsmatrix de hefbomen van waardecreatie

HOOG

Zowel het ERM-kader als de materialiteitsanalyse
worden beschouwd als strategische instrumenten om
de acties te identificeren en te prioriteren die cruciaal
zijn voor waardecreatie en voor het aanpakken van de
uitdagingen en het beperken van de risico's.

3

7

3

10

Planeet

1

11 12

Duurzame leveringen

9
8

6

4

Energy & BKG-emissies

5

Water

6

Afval & recyclage

Kennis
13

Top 5 van geïdentificeerde risico’s

7

Technologievoordeel

8

Cyberrisico’s & privacy

1

Vertraging in vooruitgang duurzaamheidsprestatie

2

Significante ontwrichtingen door
technologieveranderingen

9

Gezondheid en veiligheid

3

Grote cyberaanval

10

Talent

4

Algemene kostinflatie

11

Mensenrechten

12

Ethische standaarden

13

Gemeenschapsrelaties

Gezondheid & veiligheid

LAAG

5

Mens & maatschappij

LAAG

Belang voor bedrijfsactiviteiten van Bekaert

HOOG

Meer informatie over ERM is opgenomen in Deel II: Corporate Governance Verklaringen van dit rapport.
Bekaert gebruikt het GRI Reporting framework als externe referentie voor de materialiteitsanalyse. Meer informatie is opgenomen in Deel III: GRI inhoudsindex van dit rapport.
GRI 102-47, GRI 103-1
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ON ZE PR E S TATIE S IN 2021

FINANCIËLE PERFORMANTIE
Economisch kapitaal

Financiële hoogtepunten 2021¹
• Geconsolideerde omzet van € 4,8 miljard (+28%) en
gezamenlijke omzet van € 5,9 miljard (+32%)
• Onderliggende EBIT van € 515 miljoen, een stijging
met +89%, aan een marge van 10,6% (vs. 7,2%)
• EBIT van € 513 miljoen, een verdubbeling tegenover
vorig jaar, aan een marge van 10,6% (vs. 6,8%)
• Onderliggende EBITDA van € 689 miljoen (+44%),
leidend tot een marge op omzet van 14,2% (vs.
12,7%)
• Onderliggende ROCE van 23,7%, een bijnaverdubbeling van de performantie in 2020 (12,2%)
• EPS van € 7,14 per aandeel of een verdrievoudiging
tegenover vorig jaar (€ 2,38)
• Gemiddeld werkkapitaal op omzet van 12,6%
vergeleken met 16,4% vorig jaar
• Nettoschuld van € 417 miljoen, -31% lager dan
€ 604 miljoen bij jaareinde 2020, resulterend in een
nettoschuld op onderliggende EBITDA van 0,61,
minder dan de helft van vorig jaar (1,26)
• € 677 miljoen cash ter beschikking aan het einde van
de periode na een nettokasvermindering van € 460
miljoen gelinkt aan schuldterugbetalingen, vergeleken
met € 940 miljoen bij jaareinde 2020
GRI 201-1

¹ Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor het boekjaar 2020.
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Bekaert levert superieure resultaten en verhoogt rendement voor
aandeelhouders
Bekaert heeft een nieuwe performantiemijlpaal bereikt in 2021. We boekten aanzienlijke vooruitgang in de implementatie
van de bedrijfsstrategie en behaalden een recordomzet, solide margegroei, en de laagste schuldgraad ooit.

Geconsolideerde omzet

uEBIT%

€ 4 840m

Ons engagement ten aanzien van
aandeelhoudersrendement
De financiële performantie van 2021 en de succesvolle
uitvoering van het strategisch plan hebben Bekaerts
cashgeneratieperspectieven voor de komende jaren
versterkt.
De Raad wil een evenwicht creëren tussen het
financieren van toekomstige groei en het verhogen van
aandeelhoudersrendement.
• De Raad van Bestuur zal aan de Algemene
Vergadering in mei 2022 een brutodividend van
€ 1,50 voorstellen, een stijging met +50%.
• Daarnaast heeft de Raad een inkoopprogramma
voor eigen aandelen goedgekeurd voor een bedrag
van maximaal € 120 miljoen, met opstart in maart
2022. Onder het programma kan Bekaert over een
maximale periode van twaalf maanden uitstaande
aandelen terugkopen voor een totaalbedrag
van ten hoogste € 120 miljoen. Het doel van het
programma is het verminderen van het geplaatste
aandelenkapitaal van de onderneming. Alle
ingekochte aandelen onder dit programma zullen
worden vernietigd.
Meer informatie hierover in Deel II: Corporate
Governance Verklaring - Aandelen.

Focus en daadkracht van onze acties
in 2021
We hebben onze transformatie naar hogere
waardecreatie versneld. Onze kernacties in 2021:
GRI 103-2

Volumegroei en marktaandeeltoename in
doelmarkten, gedreven door:

10,6%

€ 4 322m
€ 3 772m
7,2%

• Kansen te benutten van deglobaliseringseffecten

5,6%

• Groei te stimuleren door een klantgedreven en go-to-market
strategie en focus

+28%

+3,4
ppt

• Het veiligstellen van supply chain-uitmuntendheid om
continuïteit in leveringen te garanderen aan onze klanten

Structurele verbeteringen aan de algemene
performantie van Bekaert, gedreven door:

2019 2020 2021

2019 2020 2021

€ 4 840m

10,6%

uROCE

EPS

• Product- en businessmixverbeteringen in lijn met onze
strategie om de businessportfolio te versterken
• Het versnellen van onze transformationele innovatie-,
digitalisatie- en duurzaamheidsstrategie
• Prijszettingsdiscipline afgestemd op de kostinflatie
• Het versnellen van commerciële en operationele
uitmuntendheidsprogramma’s

23,7%

€ 7,14

• Aanhoudend effectieve werkkapitaal- en kostcontrole

Versterken van onze financiële positie
Het gemiddeld werkkapitaal op omzet verbeterde verder van
16,4% vorig jaar naar 12,6% in 2021.
Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen € 677 miljoen
aan het einde van de periode. De nettoschuld bedroeg € 417
miljoen, € -187 miljoen of -31% minder dan € 604 miljoen aan
het einde van 2020, wat resulteerde in een nettoschuld op
onderliggende EBITDA van 0,61, minder dan de helft van vorig
jaar (1,26) en de laagste schuldgraad ooit. Op 31 december
2021 vertegenwoordigde het eigen vermogen 43,4% van de
totale activa, een stijging tegenover 35,8% bij jaareinde 2020.
De nettoschuld op eigen vermogen (gearing ratio) bedroeg
19,9%, significant lager dan 39,4% bij jaareinde 2020 door de
sterke verlaging van de nettoschuld.

x3

12,2%
9,5%

€ 2,38
+11,5
ppt

€ 0,73

2019 2020 2021

2019 2020 2021

23,7%

€ 7,14

Dividendvoorstel: € 1,50 per aandeel (+50%)
Inkoop eigen aandelen: tot € 120 miljoen
in 2022
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INPUTS

€ 2,1 mld eigen vermogen
• € 677 mln cash ter beschikking
• 12,6% gemiddeld werkkapitaal op omzet
• -26% minder rentedragende schulden
•

Financiële resultaten
Bekaert behaalde een operationeel resultaat (onderliggende EBIT) van € 515 miljoen. Dit
vertegenwoordigde een stijging met € +243 miljoen of +89% tegenover 2020 en leidde
tot een marge op omzet van 10,6% (7,2% in 2020). Inclusief de eenmalige elementen
(€ -1,5 miljoen) bedroeg de EBIT € 513 miljoen wat overeenkomt met een EBIT-marge
op omzet van 10,6% (tegenover € 257 miljoen of 6,8% in 2020). Onderliggende EBITDA
bedroeg € 689 miljoen (14,2% marge) vergeleken met € 479 miljoen (12,7%). EBITDA
bereikte € 677 miljoen, of een EBITDA-marge op omzet van 14,0% (tegenover 12,5%).
De onderliggende overheadkosten daalden als percentage op omzet met -50 basispunten
tot 8,4%, vergeleken met 8,9% in 2020, maar stegen met € +73 miljoen in absolute
cijfers door hogere provisies voor incentive-programma’s op korte en lange termijn, de
versnelling van digitale, innovatie- en duurzaamheidsprogramma’s, en het algemene
herstel van businessactiviteiten tegenover vorig jaar.

OUTPUTS/IMPACT

•

+89% toename in onderliggende EBIT tot € 515 mln
0,61 nettoschuld op onderliggende EBITDA
€ 7,14 EPS – verdrievoudiging van het resultaat in 2020

•

+50% dividendtoename tot € 1,50/aandeel

•
•

Meer details over Bekaerts financiële performantie in 2021 zijn opgenomen in Deel II:
Financieel Overzicht, en in het persbericht dat op 25 februari 2022 werd gepubliceerd
naar aanleiding van de bekendmaking van de 2021 jaarresultaten.

Omzet
Bekaert realiseerde een geconsolideerde omzet van € 4 840 miljoen in 2021, duidelijk
boven 2020 (+28%) en 2019 (+12%). De groei tegenover 2020 vloeide voort uit hogere
volumes (+9%) en een positieve impact van verrekende walsdraadprijswijzigingen
en andere mixeffecten (+19%). Wisselkoersbewegingen waren verwaarloosbaar op
het geconsolideerde omzetniveau. De omzet in het vierde kwartaal van 2021 was de
hoogste kwartaalomzet van het jaar, ondanks seizoeneffecten.
De gezamenlijke omzet bedroeg € 5 854 miljoen, een stijging van +32% tegenover
2020 en +14% tegenover 2019. De organische omzetgroei van Bekaerts joint ventures
in Brazilië (+59%) werd gedeeltelijk tenietgedaan door de devaluatie (-7,7%) van de
Braziliaanse real, wat leidde tot een omzettoename van +51%.

De onderliggende andere bedrijfsopbrengsten en -kosten stegen van € +8 miljoen vorig
jaar tot € +20 miljoen in 2021. De gerapporteerde andere bedrijfsopbrengsten en -kosten
(€ +34 miljoen) waren beduidend lager dan tijdens dezelfde periode vorig jaar (€ +51
miljoen) door de lagere opbrengst op de verkoop van onroerend goed in 2021.
De nettorentelasten bedroegen € -41 miljoen, een daling ten opzichte van € -56 miljoen
in 2020 en het gevolg van een daling van de interestaanpassende financiële derivaten in
2021 vergeleken met dezelfde periode in 2020 en dankzij de beperking van de financiële
brutoschuld met -26% in 2021. Overige financiële opbrengsten en lasten bedroegen € +4
miljoen (€ -30 miljoen in 2020). De toename in 2021 vloeide voort uit de significant minder
negatieve wisselkoerstranslatie-effecten en uit een waardestijging van € +9,4 miljoen van
het VPPA-contract (Virtual Power Purchase Agreement) in de VS.
De winstbelasting nam toe van € -57 miljoen tot € -133 miljoen. De effectieve
belastingvoet daalde van 33% tot 28% dankzij het gebruik van voordien niet-opgenomen
uitgestelde belastingvorderingen in entiteiten die winstgevend zijn geworden.
Het aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen was
€ +108 miljoen (tegenover € +34 miljoen vorig jaar) wat de sterke prestaties van de joint
ventures in Brazilië weerspiegelt.
Het perioderesultaat bedroeg € +451 miljoen, vergeleken met € +148 miljoen in 2020.
Het resultaat toerekenbaar aan minderheidsbelangen van derden bedroeg € +44 miljoen
(tegenover € +13 miljoen) en het perioderesultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van
Bekaert bedroeg € +407 miljoen tegenover € +135 miljoen vorig jaar. EPS bedroeg €
+7,14, een verdrievoudiging van 2020 (€ +2,38).
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Geconsolideerde financiële cijfers

Joint ventures en geassocieerde ondernemingen
2020

2021

Delta

3 772

4 840

+28,3%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

257

513

+100,0%

EBIT-onderliggend

272

515

+89,0%

Financieel resultaat

-86

-37

-57,4%

Winstbelasting

-57

-133

+135,9%

in miljoen €

Omzet

Aandeel in het resultaat van joint ventures

34

108

+213,3%

Perioderesultaat

148

451

+204,7%

toerekenbaar aan aandeelhouders van Bekaert

135

407

+202,2%

13

44

+226,9%

EBITDA-onderliggend

479

689

+43,7%

Afschrijvingen (materiële vaste activa)

185

175

-5,3%

31

-11

—

toerekenbaar aan minderheidsbelangen van derden

Waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen

2020

2021

Delta

Omzet

665

1 015

+52,5%

Bedrijfsresultaat

in miljoen €

Winst- en verliesrekening

109

282

+159,4%

Winst van het boekjaar

84

252

+198,9%

Investeringen (materiële vaste activa)

20

31

+52,4%

Afschrijvingen

12

13

+4,8%

3 516

3 613

+2,8%

34

108

+213,3%

124

189

+52,2%

2020

2021

Delta

4 438

5 854

+31,9%

120

184

+53,3%

27 455

27 181

-1,0%

Personeel op 31 december
Winstaandeel in consolidatie
Eigen vermogen

Gezamenlijke kerncijfers
in miljoen €

Omzet
Investeringen (materiële vaste activa)

Balans

Personeel op 31 december
2020

2021

Delta

Eigen vermogen

1 535

2 101

+36,8%

Vaste activa

1 823

1 972

+8,2%

100

153

+53,3%

Balanstotaal

4 288

4 844

+13,0%

Nettoschuld

604

417

-30,9%

2 063

2 276

+10,3%

535

678

+26,8%

23 939

23 568

-1,5%

in miljoen €

Investeringen (materiële vaste activa)

Kapitaalgebruik (CE)
Werkkapitaal
Personeel op 31 december

Meer details over de financiële resultaten in Deel II: Financieel Overzicht van dit
verslag. Andere marktgerelateerde data zoals directe economische waarde gecreëerd
en verdeeld: zie het Financieel Overzicht §5.1, §5.3, §5.4, §5.6, §6.13.
GRI 201-1

Ratio´s
2020

2021

EBITDA op omzet

12,5%

14,0%

EBITDA-onderliggend op omzet

12,7%

14,2%

EBIT op omzet

6,8%

10,6%

EBIT-onderliggend op omzet

7,2%

10,6%

4,8

13,0

12,2%

23,7%

9,7%

24,8%

Eigen vermogen op totaal activa

35,8%

43,4%

Nettoschuld op eigen vermogen

39,4%

19,9%

1,26

0,61

EBIT intrestdekking
ROCE-onderliggend
ROE

Nettoschuld op EBITDA-onderliggend
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WAARDEKETEN
Productiekapitaal

• We geloven in duurzame relaties met onze klanten,
leveranciers en andere stakeholders, en engageren
ons tot het leveren van langetermijnwaarde voor hen.
• We staan voor verantwoordelijke en duurzame
businesspraktijken in al onze zakelijke en
maatschappelijke relaties, consistent met
internationaal aanvaarde ethische standaarden.
• We voldoen aan de geldende regelgevingen voor
de verantwoordelijke aankoop en opslag van
chemicaliën, smeermiddelen en andere materialen.
• We werken samen met klanten en leveranciers
om duurzaamheid doorheen de waardeketen te
verhogen.
• We ontwikkelen, digitaliseren en monitoren
productieprocessen om consistente kwaliteit te
garanderen en continu de proces- en energieefficiëntie van onze operaties te verbeteren.
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OUTPUTS/IMPACT

INPUTS
•

75 fabrieken*

•

>3 mln ton walsdraad aangekocht*

•

€ 153 mln capex (+ € 31 mln capex
in JV’s)*

•

16 000 actieve leveranciers

• 95% van de leveranciers onder-

schreven onze Code of Conduct
voor leveranciers**

• 58% van onze leveranciers is

beoordeeld door EcoVadis**

• 13 500 klanten

* JV’s inbegrepen

• 2,4 mln ton CO2 -besparing door

ST/UT-staalkoord*

Onze operaties

better together met onze leveranciers

Bekaert runt 75 fabrieken (dochterondernemingen en joint ventures) in 25 verschillende
landen in EMEA, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Pacifisch Azië. Samen
verbruikten en verwerkten ze in 2021 meer dan 3 miljoen ton walsdraad, onze
belangrijkste grondstof. Bekaert heeft € 153 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste
activa in zijn dochterondernemingen in 2021. Bekaert investeert ook in operationele
uitmuntendheidsprogramma’s als onderdeel van het Bekaert Manufacturing
System dat standaardisatie, proces- en energie-efficiëntie, productkwaliteit, digitale
modellering en monitoring, en afvalpreventie- en reductie stimuleert doorheen
de Groep.

Onze toeleveringsketen

** Percentages
relatief tot Bekaerts
leveranciersbestedingen

Walsdraad is de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van
staaldraadproducten. Bekaert koopt verschillende soorten walsdraad van
staalbedrijven van over de hele wereld en verwerkt deze tot staaldraad en
staaldraadproducten door mechanische en hittebehandelingsprocessen en unieke
deklaagtechnologieën toe te passen. Bekaert ontwikkelt en produceert ook in
toenemende mate producten die gebaseerd zijn op andere metalen of synthetische
materialen. De producten van Bekaert worden geleverd aan industriële klanten die ons
materiaal verder verwerken tot half- of eindproducten, of aan eindklanten, rechtstreeks
of via distributiekanalen.
GRI 102-9

Walsdraad vertegenwoordigt meer dan de helft van de totale uitgaven van
aankopen van Bekaert en wordt besteld bij leveranciers over de hele wereld. Het
toeleveringsproces wordt beheerd door de aankoopfunctie. 2021 werd gekenmerkt
door significante onderbrekingen in de toeleveringsketen die werden veroorzaakt
door de pandemie en containertekorten. Bekaert slaagde erin de aanlevering van
grondstoffen te verzekeren dankzij zijn globale aanwezigheid en nauwe samenwerking
met leveranciers overal ter wereld.
GRI 102-9, GRI 102-10
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Bekaert koopt grondstoffen en andere
leveringsbehoeften lokaal aan (d.w.z. in dezelfde
regio als waar de materialen verwerkt worden),
tenzij de aankoopmogelijkheden ontoereikend zijn
wat betreft kwaliteit, kwantiteit of kost. In 2021
werd 92% van onze aankopen lokaal aangeleverd.
Bekaert koopt van verschillende bronnen in lijn
met de productkwaliteitnoden en de beschikbare
aankoopopties. Bekaert heeft ongeveer 16 000
actieve leveranciers¹ waarvan 56% in EMEA
leveren, 11% in Latijns-Amerika, 8% in NoordAmerika en 26% in Pacifisch Azië.
¹ Exclusief joint ventures

GRI 102-10, GRI 301-2, GRI 204-1

Verantwoord aankopen van
mineralen
Bekaert erkent het belang van verantwoord
aankopen. In 2021 hebben alle leveranciers
onder het Responsible Minerals Initiative (RMI),
de Bekaert Gedragscode voor Leveranciers
ondertekend (of bewijs geleverd dat ze de
principes ervan naleven) en 100% van onze
tin- en wolfraamleveranciers hebben het meest
recente Conflict Minerals Reporting Template
(CMRT) ingevuld.
RMI is een initiatief van de Responsible Business
Alliance (RBA), en het Global e-Sustainability
Initiative (GeSi), die ondernemingen uit
verschillende sectoren helpen om problemen met
conflictmineralen in hun toeleveringsketen aan
te pakken. Alle leveranciers die onder het RMI
vallen, hebben het Conflict Free Minerals-beleid
en nalevingsplan van Bekaert onderschreven.
GRI 102-10

Monitoring en engagement van leveranciers
De aankoopafdeling van Bekaert heeft haar engagement met
leveranciers versterkt om het bewustzijn voor en de controle op
duurzaam ondernemen in de toeleveringsketen te verbeteren.
De Bekaert Gedragscode voor Leveranciers legt de vereisten
op het vlak van milieu, werkomstandigheden en governance
vast waaraan de leveranciers moeten voldoen. Op het einde
van 2021 vertegenwoordigde dit engagement 95% van de
bestedingen.
Bekaert betrekt leveranciers bij zijn duurzaamheidsagenda
via EcoVadis. 58,5% van onze aankoopbestedingen in
2021 gebeurde bij leveranciers die door EcoVadis worden
beoordeeld. 81 nieuwe leveranciers werden uitgenodigd om
deel te nemen in de EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling,
vergeleken met 18 in 2020. Het platform geeft inzicht in de
duurzaamheidsprestaties van onze belangrijke leveranciers
en waar ruimte voor verbetering is. Het aankoopteam
heeft de maturiteit en doeltreffendheid van de huidige
processen geanalyseerd en heeft verschillende werkpunten
geïdentificeerd om duurzaamheid beter in te bedden in de
leverancierslevenscyclus vanaf 2022.
Alle leveranciers van kritische materialen en diensten worden
jaarlijks formeel beoordeeld, en corrigerende actieplannen
worden opgelegd als de minimaal vereiste niveaus niet zijn
bereikt. Deze actieplannen worden nauwgezet gecontroleerd
om de focus op verbetering te verzekeren.
Bij Bekaert volgen we de EU REACH-regelgeving nauwgezet
om naleving te garanderen en we vragen onze leveranciers om
hun REACH-naleving te verifiëren in het toeleveringsproces van
grondstoffen.
We hebben 50 leveranciersaudits uitgevoerd in 2021,
vergeleken met 36 in 2020. Leveranciersaudits worden gepland
en geprioriteerd volgens kwaliteitsgaranties, veranderingen of
uitbreidingen aan kritische leveranciersprocessen, en het risico
dat geldende doelcriteria niet behaald worden.

Het gebruik van contracten met onze belangrijkste
leveranciers (Key Supplier Agreements) blijft zeer
belangrijk in de aankoop van walsdraad en andere
toeleveringscategorieën omdat ze doeltreffende
partnerschappen helpen ontwikkelen waarin
duurzaamheid, supply chain integratie en innovatie
centraal staan. In 2021 organiseerden we een nieuwe
Virtual Supplier-campagne om alle belangrijke
walsdraadleveranciers te betrekken.

Virtual Supplier-campagne
Duurzaamheids- en
Innovatiepartnerschappen voor
walsdraad
Om tastbare stappen te zetten richting Bekaerts Scope
3-duurzaamheidsambities werd in 2021 een Virtual
Supplier-campagne georganiseerd met belangrijke
walsdraadleveranciers. Het doel was een open dialoog
te houden over vaardigheden en doelstellingen om zo
de leveranciers te identificeren die het best geplaatst
zijn om duurzaamheid en innovatie mee te stimuleren.
Geselecteerde partners werden uitgenodigd om samen
te werken op projecten die ons samen tot leiders in
duurzaamheid in onze industrie zullen stuwen.
Deze campagne werd gelanceerd als onderdeel van
Bekaerts ambitieuze op wetenschap gebaseerde
broeikasgas- (BKG-) verminderingsdoelstellingen die
onderhevig zijn aan onafhankelijke validatie door het
Science Based Targets-initiatief (SBTi). Een van de
doelen die we onszelf hebben gesteld, is het beperken
van onze Scope 3-uitstoot met -20% tegen 2030.
Scope 3-uitstoot omvat de upstream- en downstreamuitstoot buiten onze eigen organisatie.
Lees meer over Bekaerts decarboniseringsambities
en performantie in 2021 in het volgende hoofdstuk:
Planeet, en in Deel II: Milieugegevens van dit rapport.

GRI 103-2 , GRI 308-1, GRI 407-1, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 414-1, GRI 414-2
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better together met onze
klanten

De klant in het hart van onze business
brengen

Kwaliteit als topprioriteit

Om de digitale klantervaring te verbeteren hebben we
nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan het MyBekaert
Agri klantenportaal voor landbouwklanten en hebben
we een gelijkaardig klantenportaal gelanceerd voor
klanten in Energie & Nutsvoorzieningen.

Kwaliteit is essentieel voor goede klantenrelaties.
Onze klanten hebben een keuze en wij streven ernaar
om hun beste keuze te zijn. We ondersteunen onze
klanten door waarde toe te voegen aan de producten
en oplossingen die we hen bieden. Het is van het
allergrootste belang om de kwaliteitsverwachtingen
van onze klanten te beantwoorden, zowel wat betreft
productspecificaties, dienstverlening, en huidige en
toekomstige ontwikkelingsnoden. Het vormt de basis
voor het creëren van klantwaarde.
BEKAERT WINT VCK’S BUSINESS
EXCELLENCE AWARD
Bekaerts Central Quality Assurance-team heeft
de VCK Business Excellence Award 2021
gewonnen. VCK (Vlaams Centrum voor Kwaliteit)
groepeert 200 organisaties die erin geloven dat
kwaliteit een hefboom voor groei, performantie
en duurzaamheid is. Ieder jaar beloont een
professionele jury het beste kwaliteitsproject.
Behalve de prijs van de professionele jury kon
Bekaert de poppoll winnen waardoor het ook de
publieksprijs mee naar huis nam.
BEKAERT WINT BEST QUALITY AWARD VAN
PRINX CHENGSHAN
Bekaert werd erkend met de 2021 Best
Quality Award van bandenfabrikant Prinx
Chengshan Holdings Co., Ltd. We zijn een
langetermijnpartner van Prinx Chengshan en zijn
vereerd met deze trofee die onze producten van
hoge kwaliteit en de uitstekende dienstverlening
van onze staalkoordleveringen looft.

Duurzame producten en
oplossingen
We hebben de ambitie om ideeën om te zetten in
betekenisvolle duurzame oplossingen die de milieuimpact van onze klanten en eindmarkten verkleinen.
Deze omvatten onder meer:
Bekaerts staalkoordgamma met super- en ultrahoge
treksterkte (ST/UT) voor bandenversterking stelt
bandenmakers in staat om banden te produceren
met een lager gewicht, dunnere rubberlagen, en een
lagere rolweerstand. Dit verbetert de batterijduur van
elektrische voertuigen en vermindert de CO₂-uitstoot
van voertuigen met verbrandingsmotoren tot 5%.
Gebaseerd op huidige data, algemeen aanvaarde
omzettingsmodellen, en testresultaten, bedraagt de
jaarlijkse CO₂-besparing dankzij Bekaerts ST/UTstaalkoord minstens 2,4 miljoen ton.

Onze stalen en synthetische ankerlijnen verbinden
drijvende windturbines met ankers op de zeebodem en
elimineren daarmee de nood aan zware funderingen.
Daarnaast wordt Bezinox®, Bekaerts nieuwe generatie
van wapeningsdraad, gebruikt in onderzeese
stroomkabels die elektriciteit aan land brengen van
offshore windmolenparken. Deze oplossing verlaagt de
totale kost door energie- en hitteverliezen te reduceren
en door een voorspelbare en betrouwbare levensduur
van de kabels te garanderen.
Onze Dramix® staalvezels voor betonversterking
gebruiken 50% minder staalgewicht vergeleken met
traditionele staaloplossingen. Dit beperkt de CO₂uitstoot van bouwprojecten met 20 tot 50%.
Bekaerts oplossingen voor poreuze transportlagen
verhogen de performantie en duurzaamheid van
elektrochemische toestellen gebruikt in de productie
van waterstof.
Meer details over Bekaerts duurzame producten en
oplossingen is beschikbaar in Deel II: Milieugegevens
van dit rapport.
GRI 302-1
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PLANEET

Natuurlijk kapitaal

Bij Bekaert geloven we dat het onze
verantwoordelijkheid is om mogelijkheden te creëren
voor een betere toekomst.
• We implementeren maatregelen om het
energieverbruik te verminderen in onze operaties.
• We gebruiken hernieuwbare energie waar mogelijk en
proberen het aandeel ervan te verhogen.
• We promoten een circulaire economie door meer
gerecycleerde walsdraad te gebruiken in onze
productieprocessen en door 100% van ons staalafval
te recycleren.
• We vermijden lozingen van onbehandeld afvalwater.
• We werken aan het verminderen van afval
en waterconsumptie, vooral in gebieden met
waterstress.
• We ontwikkelen duurzame oplossingen die bijdragen
aan een schonere omgeving en als doel hebben de
milieufootprint tijdens de volledige levenscyclus van
onze producten te verkleinen.
• We engageren ons tot het Science Based Targetsinitiatief.
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OUTPUTS/IMPACT*

INPUTS
•

39% elektriciteit uit hernieuwbare
bronnen*

•

Engagement voor Business Ambition
to 1.5°C-campagne met op wetenschap gebaseerde doelen

•

34% walsdraad van gerecycleerd
staal

•

-3% wateronttrekking vergeleken
met 2019*

•

-1,5% afname in Scope
2-BKG-emissies vergeleken
met 2019

•

-4% Scope 2-BKG-intensiteitsratio vergeleken met 2019

•

100% van het staalafval van
onze productieprocessen wordt
gerecycleerd

•

-9% staalafval vergeleken
met 2019
* JV’s inbegrepen

Milieuperformantie
Onze strategie en ambities

Onze acties in 2021

We willen bijdragen aan de inspanningen om de wereld een betere plek te maken
voor toekomstige generaties en engageren ons daarom om een leider te worden
in duurzaamheid in onze industrie. Met dit doel in het achterhoofd hebben we een
ambitieus plan opgesteld dat Bekaert verbindt met de meest dringende uitdagingen
en ons een breed gamma van opportuniteiten geeft. We noemen dit onze ambitie om
green beyond tomorrow te worden.

In 2021 werd onze aanvraag aanvaard om de Business Ambition for 1.5°C-campagne
te vervoegen. Dit is een dringende vraag tot actie van een globale coalitie van VNagentschappen, ondernemingen en industrieleiders om de globale opwarming te
beperken. We hebben ambitieuze, op wetenschap gebaseerde BKG-reductiedoelen
bepaald die onafhankelijk gevalideerd worden door het Science Based Targets-initiatief
(SBTi). Door ons te engageren tot doelstellingen in lijn met SBTi worden we deel van de
VN Climate Champions Race to Zero en willen we een significante rol spelen in de strijd
tegen klimaatverandering.

In 2021 hebben we onze ambities, vaardigheden en plannen aangescherpt om
duidelijke vooruitgang te boeken op onze milieudoelstellingen. We hebben een
‘Sustainability Office’ opgericht binnen het Strategy Office. De Raad van Bestuur heeft
de nieuwe Duurzaamheidsstrategie van Bekaert goedgekeurd, en we hebben doelen
bepaald die afgestemd zijn op het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

“

Door ons te verbinden aan SBTi zetten we moedige stappen, denken we verder dan
morgen, en baseren we onze initiatieven op de laatste wetenschappelijke inzichten die
zullen helpen om een duurzame toekomst te creëren.
Onze ambitie voor het milieu ligt in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs om de
wereldwijde temperatuursstijging te beperken tot 1,5°C. We hebben als doel de Scope
1- en 2- Broeikasgasemissies (BKG) ¹ - waarvan de meerderheid afkomstig is van
gas gebruikt in onze fabrieken en van elektriciteit die we aankopen - te beperken met
-46,2% tegen 2030 en Carbon Net Zero te bereiken tegen 2050.

We hebben een gedetailleerd overzicht gemaakt van de productieactiviteiten,
investeringen en toepasselijke uitgaven van de geconsolideerde Bekaert-entiteiten
voor het rapporteringsjaar 2021 en hebben ze gematcht met de activiteiten zoals
beschreven in de EU Taxonomy om hun geschiktheid (hun potentieel om duurzaam te
zijn) te analyseren. De uitkomst van deze analyse is opgenomen in de gedetailleerde
Milieuverklaringen in Deel II van dit verslag. De EU Taxonomy heeft tot doel de
kapitaalinzet naar duurzame activiteiten te richten met als einddoel duurzame groei
te financieren en de Europese doelstelling te behalen om klimaatneutraal te zijn tegen
2050.
GRI 103-2

GRI 103-2
¹ Scope 1 (directe BKG-emissies): CO₂-uitstoot van bronnen die onze eigendom zijn of door ons worden beheerd (bvb. BKG-emissies van de verbranding van brandstof en gas)
Scope 2 (energiegerelateerde indirecte BKG-emissies): CO₂-uitstoot van aangekochte/verkregen elektriciteit, verwarming, koeling en stoom voor verbruik in onze fabrieken
Scope 3 (andere indirecte BKG-emissies): indirecte BKG-emissies niet inbegrepen in Scope 2 (energiegerelateerde indirecte) emissies, afkomstig van bronnen buiten onze organisatie, zowel upstream als downstream (bvb. transport)
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Onze performantie in 2021¹
Gebruik van en investeren
in hernieuwbare
energiebronnen

Een katalysator om broeikasgasemissies te beperken
is het gebruik van hernieuwbare elektriciteit waar dat
beschikbaar en mogelijk is. In totaal was 39% van
de elektriciteit die we in 2021 geconsumeerd hebben
afkomstig van hernieuwbare bronnen. De slaagkans
om energie van hernieuwbare bronnen aan te kopen is
sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke
bronnen en van bewijs van herkomst. In Brazilië,
Canada, Colombia, Ecuador, Venezuela, Roemenië,
Nederland en het VK is het elektriciteitsverbruik van
Bekaert grotendeels afkomstig van hernieuwbare
energiebronnen.
Wat betreft het opwekken van hernieuwbare energie
zijn onze ogen gericht op zonne- en windenergie. We
kijken naar windturbine-investeringen en private of
publieke investeringen zodat onze fabrieken energie
kunnen afnemen van on-site zonnepanelen.

Ontwikkelen en installeren
van milieuvriendelijkere
productieprocessen in onze
fabrieken wereldwijd
We ontwikkelen en implementeren
standaardoplossingen en -initiatieven die als doel
hebben het energieverbruik en de broeikasgasemissies
te beperken. Het Bekaert Manufacturing System
(BMS), een langetermijntransformatieprogramma
gericht op productieuitmuntendheid in het algemeen,
focust expliciet op energie- en uitstootbeperkende
maatregelen. Het grootste deel van Bekaerts
broeikasgasemissies is gelinkt aan ‘Scope 2’-emissies
van aangekochte elektriciteit. Deze Scope 2-emissies
waren nagenoeg stabiel vergeleken met 2019 maar
namen toe tegenover vorig jaar door het herstel van
onze operaties tot pre-Covid-activiteitsniveaus. Scope
2-energieintensiteit daalde met -4% in 2021 vergeleken
met het referentiebasisjaar 2019. Dit was het gevolg
van verbeterde machine-efficiëntie en specifieke
energie-efficiëntieprogramma’s.

GRI 302-4

¹ Meer details over Bekaerts 2021 milieuperformantie en doelstellingen zijn opgenomen in Deel II: Milieuverklaringen van dit verslag.

Gerecycleerd staal:
stimuleren van een
circulaire economie

Het totaal volume aan walsdraad dat we in 2021
aankochten bevatte 34% gerecycleerd materiaal¹,
tegenover 38% in 2020. Het percentage gerecycleerd
materiaal is afhankelijk van de productspecificaties
en de beschikbaarheid van walsdraad gemaakt van
staalschroot. Op vandaag wordt de meerderheid van
het gebruikte staal geproduceerd via de primaire route.
Dit proces is gebaseerd op ijzererts dat gesmolten
wordt tot ruw ijzer in een hoogoven. Staal gemaakt
van ijzererts bevat slechts een beperkt aandeel
staalschroot (doorgaans ~18%) als koelmiddel voor het
daaropvolgende conversieproces. Staal geproduceerd
via de secundaire route is meestal gemaakt van
veel hogere hoeveelheden gesmolten staalschroot
aangevuld met ruw ijzer, DRI (Direct Reduced Iron) en
HBI (Hot Briquetted Iron).
¹ Exclusief joint ventures.

GRI 301-2

Bekaert draagt bij aan een circulaire economie door
100% van het staalafval terug te sturen naar de
staalindustrie voor recyclage.
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Focus op preventie- & risicobeheer
Gezien onze ambitie om de CO₂-footprint te beperken en het belang dat
energieconsumptie (zoals eerder beschreven) in de toekomst zal spelen, wordt onze
energie-intensiteitsaanpak binnen BMS verder opgekrikt via een nieuw programma
genaamd “You Know Watt”.

Preventie- en risicobeheer
Preventie is beter dan mitigatie. Onze preventie- en risicomanagementgerelateerde
activiteiten omvatten onder meer:
• Programma’s die ons waterverbruik verminderen, met name maar niet enkel in
gebieden met waterstress. De totale wateronttrekking in 2021 was -3% lager dan in
2019.
• Bescherming tegen bodem- en grondwaterverontreiniging met primaire en
secondaire fysieke afdamming, opvolging en preventief onderhoud.
• Aan het einde van 2021 was 78% van de Bekaert-fabrieken wereldwijd ISO
14001 gecertificeerd, de internationaal erkende milieumanagementstandaard.
Bekaert behield zijn certificering op groepsniveau voor ISO 14001 en ISO 9001 (de
kwaliteitsbeheerstandaard). Daarnaast zijn drie Bekaert-fabrieken nu ISO 50001
gecertificeerd (de energiemanagementstandaard). Volledige wereldwijde certificering
voor Bekaert-fabrieken voor ISO 14001 en ISO 9001 en toename in certificering met
ISO 50001 zijn het doel.
• Bekaert voldoet aan de Europese RoHS-verordening inzake gevaarlijke stoffen.
GRI 102-11

Duurzame producten en oplossingen
We hebben de ambitie om ideeën om te zetten in duurzame oplossingen die de
milieufootprint van onze klanten en eindmarkten verkleinen. Lees meer over de
producten en oplossingen die bijdragen aan een schoner milieu in het Waardeketenhoofdstuk en in Deel II: Milieuverklaringen.

YOU KNOW

WATT

YOU KNOW WATT
Omdat we ons bewust zijn van de significante CO₂-footprint afkomstig van de
productie van onze producten en oplossingen, hebben we onlangs een nieuw
globaal programma gelanceerd, “You Know Watt”, om het energieverbruik
verder te beperken.
“You Know Watt” focust op:
• Het meten van het energieverbruik en bewustzijn creëren
• Het identificeren van potentiële energie-efficiëntieverbeteringen
• Het evalueren van iedere kans daarop
• Het implementeren van maatregelen die, waar mogelijk met
standaardoplossingen, technisch en economisch haalbaar zijn
We geloven in de kracht van leren door te doen. Daarom hebben we
verschillende pilootprogramma’s voor energie-implementatie gestart die
elk een gestructureerd proces volgen over een periode van drie maanden.
We gaan van fabriek tot fabriek om You Know Watt tot bij de lokale
teams te brengen, evalueren de bevindingen en implementeren energieefficiëntieverbeteringen.
We startten dit programma in onze Izmit-fabriek in Turkije in oktober 2021. De
eerste resultaten zijn veelbelovend met mogelijke verbeteringen qua energieintensiteit tussen 10-15%, wat in lijn ligt met de verwachtingen en ambities.
Daarnaast hebben we verschillende leermogelijkheden geïdentificeerd om het
proces te verbeteren. Die zijn opgenomen in het ontwerp van het volgende
pilootproject dat gestart is in China in februari 2022.
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KENNIS

Intellectueel kapitaal

• Onze onderzoeks- en innovatieactiviteiten zijn gericht
op het creëren van waarde voor onze klanten, onze
business en alle stakeholders om op lange termijn
succesvol te zijn.
• We co-creëren met klanten en leveranciers over de
hele wereld om huidige en toekomstige technologieën
te ontwikkelen, implementeren, upgraden en
beschermen.
• We luisteren naar onze klanten zodat we hun
innovatie- en procesnoden begrijpen.
• Weten hoe onze producten functioneren in hun
productieprocessen en eindproducten is essentieel
om waardecreërende oplossingen te ontwikkelen.
• We versnellen onze innovatieagenda en upgraden de
innovatiepijplijn.
• We installeren Industrial IoT in onze productie- en
modelleringsinnovaties.
• We breiden onze scope van innovatieactiviteiten uit
buiten het domein van staaldraad: beyond steel.
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INPUTS
•

€ 67 miljoen bruto R&D-uitgaven

•

€ 7,5 miljoen ontvangen
R&D-subsidies

•

500 R&I- en 200 Engineeringmedewerkers

•

€ 13 miljoen investeringen in
digitale activa

OUTPUTS/IMPACT
•

25 eerste patentaanvragen in 2021

•

1 900 octrooien in portfolio*

•

1 700 handelsmerkregistraties*

•

85% van de R&D-projecten is
gericht op de bevordering van
duurzaamheid
* JV’s inbegrepen

Hoogtepunten in 2021
Bekaert heeft in 2021 aanzienlijke vooruitgang geboekt om de innovatieagenda te accelereren. We hebben een nieuwe Chief Innovation and Technology Officer benoemd,
toptalenten en consultancydiensten aangetrokken, en innovatieprojecten met veelbelovende groeikansen toegevoegd aan de projectenpijplijn. De totale R&D-uitgaven vóór aftrek van
subsidies en fiscale voordelen bedroegen € 67 miljoen in 2021, vergeleken met € 57 miljoen in 2020. Investeringen in immateriële activa bedroegen € 13 miljoen in 2021 (€ 3 miljoen
in 2020) en hadden vooral betrekking op digitale oplossingen.
Onze focus ligt op het ontwikkelen van duurzame en digitale oplossingen voor klanten, het verkennen van nieuwe businessmodellen, en het ondersteunen en versnellen van
energietransitieprogramma’s.
Gezien we de scope van onze innovatieactiviteiten beyond steel willen uitbreiden, willen we onze partnerschappen in onderzoek, open innovatie, en samenwerking met
durfkapitaalinvesteerders en start-ups in onze interessedomeinen, verder uitbreiden.
Innovatie is een kernpijler in de nieuwe Bekaert-strategie. We hebben drie ‘business motoren’ geïdentificeerd om een gebalanceerde pijplijn van incrementele en disruptieve
innovaties samen te stellen. De versnelling van innovatieprogramma’s zal ondersteund worden door een toename van het innovatiebudget met +50% in de komende vijf jaar.
MOTOR 0 ONDERSTEUNEN VAN ONZE DAGELIJKSE
INSPANNINGEN DOOR HET NEERZETTEN VAN:

MOTOR 1 ONDERSTEUNEN VAN ONZE
WAARDECREËRENDE STRATEGIE MET:

MOTOR 2 ONTWIKKELEN VAN NIEUWE WEGEN
NAAR GROEI DIE ONS TOELATEN:

• Topprestaties in onze operaties

• Innovatieplatformen gericht op klantennoden

• Productie van wereldklasseniveau door
voortdurende kost- en procesverbeteringen

• Differentiatie om beter, goedkoper, groener en
sneller te zijn dan onze concurrenten

• Grote disrupties en vraagnoden in onze kernmarkten te
beantwoorden

• Responsieve ondersteuning van onze klanten

• Prioritering van strategische impact en
waardepotentieel

• Zelf de disruptor te zijn in plaats van geconfronteerd te
worden met disruptieve technologieën
• Nieuwe businesses te betreden waar we onze
kerncompetenties en schaalgrootte benutten
• Extern samen te werken door middel van open innovatie
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Bouwen aan een sterke
innovatiecultuur

Uitrollen van industriële IoT in
operaties

We maken ons flexibele en wendbare
innovatiemethodologieën eigen en als illustratie
daarvan organiseerden we een virtueel Dragon’s
Den-evenement waarbij innovatoren uit de Business
Units hun meest veelbelovende projecten voorstelden.
Dit illustreerde de reikwijdte van onze ideeën en
activiteiten en boeiende voorbeelden van teamwork
ondanks de uitdagingen die gesteld werden door de
thuiswerkmaatregelen. Door een ondernemersmindset
te cultiveren willen we onze bestaande cultuur van
operationele uitmuntendheid en technologisch
leiderschap aanvullen met een sterke innovatiecultuur.

Nu de digitale manier van werken en management
execution systems (MES) omarmd worden in onze
fabrieken, hebben we IoT-systemen (Internet of
Things) uitgerold in staalkoordfabrieken om de
kwaliteitsgarantie te verbeteren en het energieverbruik
te monitoren. De gegenereerde data wordt zowel in
fysieke modellen als in digital twins gevoed om R&Dprocessen te versnellen en innovaties te stimuleren
die het energieverbruik en de CO₂-afdruk van onze
productie verminderen.

Oplossingen bieden aan onze klanten
In 2021 bleven we technologieën ontwikkelen
die voldoen aan klantennoden of ze overtreffen,
en ons kwaliteitsleiderschap in de industrie
versterken. Voorbeelden omvatten producten om
de energietransitie te ondersteunen zoals Fiber+
kabels voor het verankeren van offshore vlottende
windturbines, Bezinox® wapeningoplossingen voor
stroomkabels, en PEM-electrolyser-vezels voor
waterstofproductie, maar ook oplossingen voor de
bouwindustrie zoals de Sigmaslab® betontechnologie
die CCL’s naspanningsstrengen combineert met
Dramix® staalvezels voor betonversterking. In 2021
richtte meer dan 85% van Bekaerts globale portfolio
van R&D-projecten zich op duidelijke voordelen op het
vlak van duurzaamheid die het gebruik van natuurlijke
en schadelijke bronnen beperken; het energieverbruik
en de uitstoot verminderen; recyclagemogelijkheden
vergroten; veiligheid verbeteren; en de noden van de
hernieuwbare-energiemarkten beantwoorden. Meer
informatie over nieuwe producten en oplossingen is te
vinden in het Waardeketen-hoofdstuk.

Engineering
Bekaerts eigen engineeringafdeling speelt een cruciale
rol in de optimalisatie en standaardisering van onze
productieprocessen en -machines. Nieuwe machines
combineren altijd innovatieve oplossingen voor
prestatieverbeteringen op verschillende vlakken, zoals
productkwaliteit, prestatievermogen en flexibiliteit,
kostenefficiëntie, energieverbruik, machineveiligheid,
ergonomie en de impact op het milieu. Momenteel
implementeren we een nieuw en duurzaam
werkingsmodel dat toelaat ons te concentreren op de
ontwikkeling van innovatieve uitrusting voor nieuwe
producten, nieuwe processen en uitgebreide digitale
tools en functionaliteiten.
BEKAERT VERWERFT
ONTWIKKELINGSPARTNER VISIONTEK
ENGINEERING SRL
Bridon-Bekaert en VisionTek Engineering
zijn partners sinds 2018. Wat begon als een
durfkapitaalinvestering groeide geleidelijk aan
uit tot een succesvol technologiepartnerschap
en uiteindelijk in de verwerving en integratie
van VisionTek in februari 2022. Samen met

Bridon-Bekaert heeft VisionTek de eerste
mobiele 3D kabelmeet- en visualisatieuitrusting
ontwikkeld. 360° miniatuurcamera’s nemen
hogeresolutiefoto’s van de kabel in actie,
en voeden een real-time model dat de data
analyseert ten aanzien van artificiële intelligentie
met zelflerende algoritmes.
Deze nieuwe, eigen monitoringtechnologie
voert continue, realtime kwaliteitsinspectie uit,
en overtreft andere meetinstrumenten zoals
magnetische tests die niet altijd onfeilbaar
zijn. Bridon-Bekaert is in 2021 gestart met de
commercialisering van de uitrusting om staalen synthetische kabels van klanten continu
te monitoren. Op die manier vormt het een
pijler van BBRG’s ambitie om een aanbieder
van totaaloplossingen te zijn en de meest
geavanceerde diensten op de kabelmarkt aan te
bieden.

Intellectuele eigendommen
De afdeling Intellectuele Eigendommen (IE) van Bekaert
staat in voor de patenten, ontwerpen, handelsmerken,
domeinnamen en handelsgeheimen van de hele
Bekaert Group, met inbegrip van de joint ventures
in Brazilië. Het adviseert ook over IE-clausules in
verschillende overeenkomsten zoals gezamenlijke
ontwikkelingsovereenkomsten en -licenties. Aan het
einde van 2021 had de Bekaert Groep een portfolio van
meer dan 1 900 octrooien en octrooirechten, waaronder
25 eerste patentaanvragen in 2020, en meer dan 1 700
handelsmerkregistraties.
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VEILIGSTELLEN VAN ONZE DIGITALE
ACTIVA
Cyberrisico’s kunnen intellectueleeigendomsbescherming en data privacy
raken. Daarom is informatieveiligheid
- het veiligstellen van de data, activa
en privacy van de onderneming en
onze klanten - kritisch, vooral nu
veel teamleden op afstand werken.
Onze medewerkers zijn onze sterkste
schakel, en de meest effectieve
bescherming is hun bewustzijn
van de informatieveiligheidsrisico’s
en cyberbedreigingen. Onze
informatieveiligheidsregels leggen uit
welke maatregelen we kunnen treffen om
ons te verweren tegen cybercriminelen
en te garanderen dat onze informatie
beschermd blijft.
Alle medewerkers moeten zich bewust
zijn van de potentiële gevaren en
moeten weten hoe ze cyberrisico’s
kunnen beperken. Het hoofdstuk
Mens geeft meer informatie over hoe
we onze medewerkers opleiden over
cyberbewustzijn.

Digital@Bekaert
Digital@Bekaert omvat veel meer dan
informatieveiligheid alleen. Het gaat over
het bouwen van digitale oplossingen en
technologie in het algemeen. Met Digital@
Bekaert zijn we op weg om productkwaliteit
verder te verhogen, efficiëntie in onze
productieprocessen toe te voegen, nieuwe
businessmodellen te bouwen, waarde voor
onze klanten te creëren en betere tools en
inzichten te bieden aan onze medewerkers.

MES brengt machinedata in de handen van
onze operatoren
In 2021 hebben we verdere stappen gezet in het aansluiten
van fabrieken op ons manufacturing execution system (MES).
Dat heeft tot doel het verbinden en monitoren van machines in
de fabriekshal. Als gevolg daarvan kunnen we alle bewegingen
van goederen volgen door binnenkomende en geproduceerde
items te scannen, automatisch data opslaan van de
geconnecteerde machines, en onmiddellijk input krijgen van
de operatoren via hun mobiele toestellen.
Parallel met MES laat het Digital Bekaert Manufacturing
System (BMS) ons toe om gebruikersinzichten om te zetten
in data. De digitale performantiedialoog stelt supervisors
in staat om meer beredeneerde beslissingen te nemen en
meer tijd door te brengen op de fabrieksvloer. De nieuwe
mobiele shopfloor app is het extra paar ogen en oren van de
supervisors.

Open innovatie
Bekaert zoekt actief naar mogelijkheden voor samenwerking
met strategische klanten, leveranciers en academische
onderzoeksinstituten en universiteiten. We overwegen ook
investeringen in start-upbedrijven en durfkapitaalfondsen
die nieuwe aantrekkelijke businessmodellen buiten Bekaerts
huidige speelveld kunnen creëren. We onderhouden en
versterken onze onderzoekspartnerschappen en -netwerk
in de domeinen van metallurgie en modellering met een
verlenging van ons University Technology Center (UTC)
in University College Dublin, en met doctoraten aan het
Imperial College London, Zahreb University, CEIT Spanje,
UGent, University of Lille en andere universiteiten. Bovendien
vervoegden we en zijn we voorzitter van het Hyve-consortium,
waarin verder de Vlaamse onderzoekscentra imec en VITO, en
industriële pioniers Colruyt Group, DEME en John Cockerill
zetelen. Hyve zal investeren in de ontwikkeling en productie
van groene waterstofkracht en beoogt een kostefficiënte en
duurzame productie van waterstof op gigawattniveau.

Meer informatie over Bekaerts 21 academische
onderzoekspartnerschappen is beschikbaar in Deel II:
Sociale Verklaringen van dit rapport.

Lidmaatschappen & associaties
Bekaert heeft verschillende ondernemingslidmaatschappen
waaronder een aantal bilaterale kamers van koophandel
en algemene industrieassociaties zoals Agoria, VOKA
Vlaanderen en Wire Association International, en
associaties die over industriegrenzen heen actief zijn zoals
de Conference Board. Bekaert is ook lid van nationale
werkgeversassociaties in alle landen waar Bekaert actief is.
GRI 102-13

ERKENNING
We danken het Vlaams Agentschap voor Innoveren en
Ondernemen (VLAIO) en de Belgische federale overheid. De
subsidies en stimuli voor R&D-projecten met hooggeschoold
wetenschappelijk personeel en onderzoekers in Vlaanderen
zijn essentieel voor het behoud van R&D-activiteiten
in België. We willen ook onze oprechte dankbaarheid
uitdrukken voor de steun van het Irish Research Council
en I-Form, het SFI Research Centre for Advanced
Manufacturing. Verder bedanken we ook het Research &
Innovation-departement van de Europese Commissie voor
hun steun aan innovatie door middel van projectsubsidies.
We zijn bevoorrecht om een winnende partner te zijn
in de investeringsplannen van meer dan £ 60 miljoen
die aangekondigd zijn door de regering van het VK
voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën
voor vlottende windprojecten voor diepe wateren.
Bridon-Bekaert werd geselecteerd als een van de
gefinancierde ontwikkelingspartners voor twee van de elf
ontwikkelingsprojecten: de ontwikkeling van een nieuw,
lichtgewicht verankeringssysteem en de ontwikkeling
van nieuwe verankeringssysteemtechnologieën,
kabelbescherming, en een geavanceerd digitaal
monitoringsysteem.
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MENSEN

Menselijk en maatschappelijk kapitaal

• We bevorderen gelijke kansen op werk en
respecteren de rechten en waardigheid van iedere
werknemer.
• Bekaert engageert zich uitdrukkelijk om nationale
wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten
na te leven.
• We empoweren onze teams met
verantwoordelijkheid, autoriteit en aansprakelijkheid,
en rekenen op het engagement van iedere Bekaertmedewerker om zich in te zetten voor een hoger
niveau van performantie.
• We stimuleren talent met loopbaanontwikkeling en
levenslang leren. We hechten veel belang aan het
bieden van uitdagende carrière- en persoonlijke
ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers.
• De globale veiligheidsaanpak van Bekaert is erop
gericht een werkomgeving te creëren die niemand
schade berokkent. We geloven dat zorg dragen voor
mensen fundamenteel bijdraagt aan het succes van
het bedrijf.
• Bij Bekaert zijn we ervan overtuigd dat samenwerken
tot betere prestaties leidt. Als een echt globaal bedrijf
stimuleren we diversiteit op alle niveaus van de
organisatie en zien het als een belangrijke bron van
kracht voor onze onderneming.
• We ondersteunen en ontwikkelen maatschappelijke
initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de
sociale omstandigheden in de gemeenschappen
waarin we actief zijn. We stimuleren initiatieven
die een duurzame toekomst creëren voor onze
gemeenschappen en voor de bredere maatschappij.
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INPUTS

* 23 568 in
geconsolideerde
vestigingen +
3 613 in joint
ventures = 27 181
gezamenlijk

OUTPUTS/IMPACT

•

23 568* medewerkers van 72
nationaliteiten

•

100% van pc-gebruikers onderschrĳft de Code of Conduct jaarlĳks

•

2 767 aanwervingen in 2021

•

•

33 uur training gemiddeld per
medewerker

Veiligheid: afname van TRIR met
-9% en LTIFR met -23%

•

Medewerkersretentiegraad
van 95%

Ons engagement ten aanzien
van onze medewerkers

Respect voor
mensenrechten

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter
ons wereldwijd succes. De sterkte van ons bedrijf is
de passie van elke Bekaert-medewerker om een extra
inspanning te leveren voor onze klanten en om te
zorgen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Dat
is waar better together om gaat.

Bekaert voldoet aan nationale wetgevingen en
collectieve arbeidsovereenkomsten. Bekaert
respecteert de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de
Internationale Arbeidsorganisatie.

Als bedrijf en als individuen handelen we met
integriteit en houden we ons aan de hoogste
normen van zakelijke ethiek. We bevorderen gelijke
kansen, koesteren diversiteit en willen een risicovrije
werkomgeving creëren doorheen onze organisatie.
Onze waarden zijn verankerd in onze cultuur en
verbinden ons als One Bekaert-team.
We handelen integer · We verdienen vertrouwen · We
zijn niet te stuiten!
GRI 102-16, GRI 103-2

We respecteren de rechten en waardigheid van
elke werknemer. We bevorderen gelijke kansen en
discrimineren geen werknemers of sollicitanten
op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of
etnische afkomst, geslacht, fysieke handicap,
seksuele voorkeur, godsdienst, politieke voorkeur of
vakbondslidmaatschap. We erkennen en waarderen de
culturele identiteit van onze teams in alle landen waar
we actief zijn en zaken doen.

De Bekaert Gedragscode beschrijft hoe we onze
drie Bekaert-waarden - integriteit, vertrouwen en
onstuitbare spirit - omzetten in de praktijk en welk
leidersgedrag we verwachten van elke Bekaertmedewerker. Onze Gedragscode omvat onder
andere belangrijke punten met betrekking tot
mensenrechten, kinderarbeid en gedwongen arbeid,
en anticorruptiebeleid & -procedures.
GRI 205-2, GRI 408-1, GRI 409-1

De werving, verloning, toepassing van
arbeidsvoorwaarden, training, promotie en
loopbaanontwikkeling van onze medewerkers gebeurt
enkel op basis van beroepskwalificaties.
GRI 102-12, GRI 103-2
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Leren en ontwikkelen
We stimuleren talent door loopbaanontwikkeling
en levenslang leren. We hechten veel belang aan
het creëren van uitdagende carrièregerichte en
persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor onze
medewerkers. Trainingsprogramma’s omvatten niet
alleen technische en jobspecifieke trainingen, maar ook
leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen
om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een
globale werkomgeving.
Gemiddeld aantal uren training per medewerker:
In 2021 kreeg elke medewerker gemiddeld 33 uur
opleiding.
GRI 103-2, GRI 404-1, GRI 404-2

LEREN GAAT DIGITAAL
Om onze medewerkers up to date te houden met
de laatste innovaties in hun jobgebied, hebben
we ons digitale trainingsaanbod uitgebreid. De
academies van de Bekaert University boden
meer lessen aan op het online My Learningplatform, en we bieden alle medewerkers nu ook
toegang tot externe opleidingsdiensten.

Het programma is een krachtige, gemengde
leerervaring, die online e-learning combineert met
praktijkgerichte workshops om theorie om te zetten in
praktijk, en daaraan individuele coachingsessies met
ervaren businessleiders toevoegt.
41 collega’s uit 20 verschillende landen namen deel
aan het virtuele programma. Al onze Elevation-collega’s
ontvingen een toolbox die hen moet ondersteunen
tijdens hun ontwikkelingstraject.
INFORMATION SECURITY WEEK
Van 11-15 oktober organiseerden we onze
jaarlijkse Information Security Week. Tijdens
deze week leerden onze medewerkers hoe
ze cyberslim kunnen worden en zagen ze
met eigen ogen hoe makkelijk het is om
onze systemen te hacken als we onze
toestellen niet beveiligen. Tijdens een
online escape-game waaraan meer dan
200 collega’s deelnamen werd de kennis
getoetst.
Meer details over leren en ontwikkelen bij
Bekaert zijn opgenomen in Deel II: Sociale
verklaringen van dit verslag.

ELEVATION-PROGRAMMA GELANCEERD
In 2021 lanceerden we Elevation, een
ontwikkelingsprogramma ontworpen om
startende teamleiders de kennis, vaardigheden
en het vertrouwen te geven om een effectieve
teamleider te worden die een team gemotiveerd,
gealigneerd en betrokken houdt. Het programma
coacht deze startende leiders om persoonlijke en
professionele doelen te stellen, hun netwerk uit
te breiden, en hun ervaring uit te diepen.

GRI 418-1

Hybride werken
In januari 2021 introduceerden we een hybride
werkingsmodel voor kantoormedewerkers, gebaseerd
op het principe dat werk geen plaats is waar je naartoe
gaat maar de activiteiten betreft waarvoor een team
verantwoordelijk is. Deze nieuwe manier van werken
wint tegenwoordig aan belang en heeft tot doel de
gezondheid van mensen te beschermen tijdens de
pandemie, maar ook productiviteit, betrokkenheid en
welzijn te bevorderen.

Gezondheid en veiligheid
De globale veiligheidsaanpak van Bekaert is erop
gericht een werkomgeving te creëren die niemand
schade berokkent. We geloven dat zorg dragen voor
mensen fundamenteel bijdraagt aan het succes
van het bedrijf. Om dit te bereiken hanteren we
een set van standaarden, gebaseerd op interne en
externe principes en na te leven reglementeringen,
en moedigen we een cultuur van leiderschap en
verantwoordelijkheidszin aan.
Voor het vierde jaar op rij boekten we vooruitgang
in de veiligheidsgerelateerde performantieindicatoren (gerapporteerde incidentengraad TRIR
en frequentiegraad LTIFR). 2021 kende weliswaar
een terugval op gebied van ernstgraad: het aantal
incidenten met ernstige letsels nam toe van 1 in 2020
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tot 8 in 2021, allemaal gelinkt aan hand- en vingerletsels.
Bekaert versterkt zijn veiligheidsprogramma’s met
bewustwordingscampagnes, opleidingen en specifieke
investeringen om veilige werkomstandigheden te garanderen
aan alle medewerkers.
TRIR: Total Recordable Incident Rate (gerapporteerde incidentengraad: aantal
gerapporteerde incidenten per miljoen gewerkte uren)
LTIFR: Lost Time Incident Frequency Rate (frequentiegraad: aantal incidenten
met werkverlet per miljoen gewerkte uren)
SI: Serious Injury (incidenten met levensingrijpende letsels)

Meer details over Bekaerts veiligheidsprestatie zijn
opgenomen in Part II: Sociale verklaringen van dit rapport.

Veiligheidskampioenen
14 vestigingen noteerden in 2021 geen enkel
veiligheidsincident. Negen vestigingen zijn twee jaar
vrij van veiligheidsincidenten. Zeven vestigingen
bereikten drie jaar zonder veiligheidsincidenten en twee
vestigingen zijn erin geslaagd om al acht jaar of langer
geen veiligheidsincidenten te hebben. Zij zijn Bekaerts
veiligheidskampioenen en effenen het pad naar een
werkomgeving die niemand schade berokkent.

Covid-19
Om de globale pandemie te helpen bestrijden bevelen
we alle medewerkers sterk aan om zich te vaccineren in
lijn met de nationale vaccinatiecampagnes en -regels en
specifiek medisch advies. We ondersteunen toegang tot
vaccinatie voor iedereen en organiseerden zelf de vaccinatie
van medewerkers in landen zonder doeltreffende nationale
vaccinatiecampagne, zij het telkens met respect voor de
individuele vrijheid en privacy. We discrimineren geen
medewerkers die besloten hebben vaccinatie te accepteren
of weigeren wanneer die werd aangeboden. We rekenen
ook op onze medewerkers om de keuze van iedereen te
respecteren.

Compass: op weg naar meer
veiligheid en naleving

Gezondheids- en Veiligheidsweek over
vingerletsel- en burn-outpreventie
In september organiseerden we onze jaarlijkse
Gezondheids- en Veiligheidsweek met “alle letsels
zijn vermijdbaar” als het centrale thema en bijzondere
aandacht voor hand- en vingerletselpreventie, Covid19-preventie, en mentale weerbaarheid.

Eind 2021 lanceerden we Compass, een
leertraject voor onze operationele leiders over
veiligheid, gezondheid en milieu. De opleiding
heeft als doel bewustzijn, kennis en begrip op te
bouwen over naleving en verantwoordelijkheden
gelinkt aan veiligheid, gezondheid en milieu; het
begrijpen van de rol van site-managers in het hele
proces; het vergroten van de vaardigheden om
veiligheids-, gezondheids- en milieuregels na te
leven in de fabriek; en het zich eigen maken van
de hulpmiddelen en nodige vaardigheden.
De opleiding wisselt live-sessies af met zelfstudie.
Het programma is opgedeeld in 4 stromen
die gealigneerd zijn met het BeCare Safetyprogramma: Leiderschap, Governance, Risico’s
voor Mens & Milieu, Mensen nemen risico’s.

Dokters weerlegden mythes over Covid-19 en
tijdens online discussies leerden we van experts hoe
maatschappelijke en psychologische veranderingen
een effect zouden kunnen hebben op hoe we leven
en werken. Een team van medische experts bracht
meer inzicht in de medische en psychologische impact
van handblessures. We leerden ook over het creëren
van mentale weerstand en stressbewustzijn en het
herkennen en vermijden van burn-outs. Het is Bekaerts
ambitie om (lokale) mentalegezondheidsondersteuning
te bieden aan onze teams. Het team in de BBRGfabriek in het VK lichtte zijn Mental Health First
Aid-programma toe. In België lanceerden we het
Employee Assistance Program in samenwerking met
een extern team van professionals. Via dit programma
kunnen medewerkers met mentale kopzorgen langs
verschillende kanalen hulp zoeken.

Compass zal wereldwijd uitgerold worden in
2022. De training wordt ook opgenomen in het
standaardprogramma voor nieuwkomers in een
operationele leiderschapsrol.
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Diversiteit & Inclusie
We willen dat Bekaert een fijne plek is om te werken.
Een plek die inspireert, creativiteit opwekt en waar
iedereen zich veilig en welkom voelt. We willen dat onze
medewerkers actief deelnemen aan het bouwen van
een inclusieve werkplek voor iedereen. Met de steun
van het Bekaert Group Executive (BGE) en de Diversity
& Inclusion (D&I) Council worden medewerkers
aangemoedigd om verwantschapsgroepen te vormen
en samen te werken om inspirerende ideeën te
bedenken die positieve verandering teweegbrengen.
Qua genderdiversiteit is 28% van de managers en
bedienden van de Bekaert-dochterondernemingen
vrouwelijk (bij jaareinde 2021). We engageren ons tot
het verhogen van dit aandeel ter ondersteuning van
gendergelijkheid. Onze doelstelling is om een ratio
van 40% te behalen tegen 2030 dankzij een jaarlijkse
verbetering van +1,5% in de komende acht jaar.
Deze doelstelling is ook opgenomen vanaf 2022 in de
kortetermijn-incentive-doelstellingen voor de leden van
het Executive Management.
Bekaert is een echt internationale organisatie en
omarmt de zeer rijke culturele diversiteit binnen ons
team. We stellen mensen van 72 nationaliteiten in
45 landen te werk.
Meer details over diversiteit zijn opgenomen in
de Leiderschap-sectie van dit verslag en in Deel
II: Corporate Governance Verklaringen en Sociale
Verklaringen.

Ons engagement tegenover de
maatschappij
Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke
partner te zijn in de lokale gemeenschappen. We
communiceren met de lokale overheden op een
transparante, constructieve manier. We steunen geen
politieke organen en nemen een neutrale positie in
ten aanzien van politieke kwesties. Verbonden door
onze overtuiging ‘veiligheid voor iedereen’ veroordelen
we echter elke daad van geweld en agressie tegen
mensen.

Steun aan onderwijs- en
opleidingsinitiatieven
Overal ter wereld hebben Bekaert-teams
hulpprogramma’s opgezet die lokale gemeenschappen
ondersteunen. Onze teams in India en Chili hebben
computers en tablets geschonken aan scholen
zodat kinderen les kunnen volgen tijdens Covidlockdowns. Onze entiteiten in Ecuador en India
steunden microfinancieringsprojecten die vrouwen
helpen om kleine ondernemingen te starten. Teams
overal ter wereld namen deel aan sport- en andere
evenementen om mensen met fysieke of mentale
beperkingen of personen in geldnood te steunen.
Verschillende entiteiten betrokken lokale stakeholders
in veiligheidsprogramma’s tijdens de Bekaert
Gezondheids- en Veiligheidsweek.

Ondersteuning van sociale bijstand
Midden 2021 trof hevige regenval grote gebieden
van Noord- en Centraal-Europa met verwoestende
overstromingen tot gevolg. Gezinswoningen en
volledige dorpskernen werden onbewoonbaar door
de extreme stijging en stroming van het water. Het
management van Bekaert was diep geraakt door de

menselijke en materiële schade van de overstromingen
en doneerde € 50 000 aan het Rode Kruis om
slachtoffers bij te staan met eerstelijnshulp en andere
ondersteuning.
Begin 2022 veranderde de humanitaire impact van
de situatie in Oekraïne onze blik op de wereld. Onze
gedachten zijn bij de bevolking van Oekraïne en onze
prioriteit is het welzijn van onze medewerkers en hun
families, en ondersteuning waar ze zich ook bevinden.
Onze teams in de regio doen hun uiterste best om
hulpbehoevenden te ondersteunen op welke manier
ook, en als onderneming steunen we verschillende
humanitaire initiatieven met donaties en door
werkgelegenheid of accommodatie aan te bieden in
verschillende locaties.
We zijn één team, verenigd door Bekaerts geschiedenis
en waarden, en door better together te werken met alle
stakeholders.
GRI 103-2

Maatschappelijk engagement
dat het milieu ten goede komt
Bekaert heeft in december 2021 een partnerschap
gesloten met River CleanUp, een non-profit organisatie
die evenementen organiseert om rivieren op te
ruimen, technologie ontwikkelt voor permanente en
mobiele plasticverwijdering uit rivieren, en bewustzijn
creëert om te verhinderen dat plastic binnendringt in
ecosystemen. Bekaert ondersteunt zowel financieel
als in natura door technologisch advies en materialen
te leveren, waaronder synthetische kabels. De
organisatie zal Bekaert helpen om rivieropruimacties te
organiseren langs waterwegen in verschillende locaties
ter wereld. Het doel is om het werknemersengagement
en gemeenschapsrelaties te versterken door samen
in te zetten op duurzaamheidsbewustwording en
-activiteiten.
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