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Bekaert is  
een zeer mooie boom
Maar soms moet je snoeien om verder te groeien 
Gesprek met Bert De Graeve (voorzitter) en Matthew Taylor (CEO) van Bekaert

‘Het is altijd goed je eerste persconferentie met goe-
de cijfers te kunnen beginnen,’ zo knipoogde Matthew Taylor, 
de nieuwe ceo van Bekaert toen hij op de persconferentie van 
1 augustus de halfjaarresultaten toelichtte. En die waren uitste-
kend: mooie volumegroei maar helaas waren er wisselkoers-
effecten die de omzet iets lager duwden. Er was wel een meer 
dan puike bedrijfs- en nettowinst. Een uitstekend rapport dus, 
maar dat op de beurs niet werd beloond met een koersstijging. 
De koers daalde zelfs, wat alles te maken had met het feit dat 
de vooruitzichten voor het tweede halfjaar wat tegenvielen.

Zo gaat het nu eenmaal op de beurs. Er wordt vooral naar 
de korte termijn gekeken. Maar wat met Bekaert op de lan-
gere termijn? Welke koers vaart men daar? Dat willen we 
graag horen van Matthew Taylor, als Brit de eerste niet-Belg 
aan het roer van deze oervlaamse groep, en van zijn voorgan-
ger Bert De Graeve die nu voorzitter is. De afspraak is enkele 
dagen voor de cijfers worden gepubliceerd. Geen vragen dus 
daarover. Bekaert, zo mijmeren we al wachtend op de komst 
van de twee toplui, is een naam als een klok. Geen Vlaming 
of die kent Bekaert van de draadafspanningen wel, maar wie 
weet dat Bekaert zo een breed gamma heeft aan hooggespeci-
aliseerde producten, zoals platte en geprofileerde draden die 
gebruikt worden als staalversterking in flexibele buizen in de 
gas- en oliesector, hun weg vinden in zeer gespecialiseerde 
medische toepassingen, in voertuigbanden, ruitenwissers of 
andere auto-onderdelen of ook nog dienen voor champagne-
kurken en zelfs muzieksnaren? Krijgt Bekaert dat allemaal nog 
uitgelegd aan de beleggers?

Better Together
VFB Wordt Bekaert door het grote publiek niet vooral geassoci-
eerd met banale toepassingen van staaldraad terwijl jullie hoog-
technologisch bezig zijn. Bekaert is een gevestigde naam, maar 
klinkt niet echt sexy. Is er een perceptieprobleem? 
Matthew Taylor In een industriële context is dat woord mis-
leidend. Ik kom uit verscheidene sectoren, onder meer de au-
tomotive waar perceptie bij het grote publiek wel belangrijk is. 
Mijn vorige werkgever, Edwards Group, was net als Bekaert 
wereldleider in zijn domein, maar was ook maar bekend bij de 
mensen die het bedrijf moesten kennen, ingenieurs bijvoor-

beeld. Die hebben er geen boodschap aan of een naam sexy 
klinkt. Die hebben eisen op het vlak van het product, de lever-
baarheid, de toegevoegde waarde die het levert.

Kijk, ik zou 20 miljoen kunnen investeren in een campagne 
zodat iedereen op straat zou weten wat wij doen. Ik hoor de in-
vesteerders al vragen waarom wij dat in godsnaam doen, en of 
wij denken daarmee één kilo meer te verkopen?
Bert De Graeve Velen denken dat onze baseline – Better To-
gether – zich richt op het publiek. Wel, die richt zich vooral op 
onze professionele klanten met wie wij samen producten ont-
wikkelen. Maar ik ga akkoord met u dat we een beetje een per-
ceptieprobleem hebben. Veel mensen associëren ons nog al-
tijd met afspanningen, terwijl wij dat in Europa zelfs niet meer 
produceren. Wat wij doen is niet eenvoudig uit te leggen. Dat 
is wel zo.
VFB Misschien is Bekaert zelfs ook te ingewikkeld voor de beleg-
gers.
Bert De Graeve Beleggers die in Bekaert willen investeren 
en er meer willen over weten, kunnen altijd terecht in ons be-
zoekerscentrum, hé. 
Matthew Taylor Er is ook onze website. Ik denk dat beleg-
gers vooral willen weten in welke markten wij actief zijn, hoe 
wij onze positie in die markten managen, welk groeipotenti-
eel we hebben …

Oplossingen
VFB In de technologie verandert alles bliksemsnel. Hoe zou Be-
kaert er over tien jaar kunnen uitzien? 
Matthew Taylor We zullen altijd bezig zijn met technologi-
sche ontwikkelingen. Zie ik Bekaert als totaal anders? Neen. 
We zullen nog altijd een staaldraadbedrijf zijn dat zich volle-
dig zal focussen op het vinden van oplossingen voor zijn klan-
ten. Dat laatste is ons core concept. Zullen er sectoren zijn 
waarin we niet meer zullen inzitten? Ja. Zullen we andere ap-
plicaties hebben? Zeker. We zijn nog altijd bezig met basispro-
ducten, maar tegelijk doen wij ontwikkelingen in – ik zeg maar 
wat – nickel-titanium deklagen voor medische toepassingen 
waarin niet gemeten wordt in kilogram, maar in gram. De uit-
daging voor de toekomst is de balans tussen volume en niche. 
We moeten focussen op applicaties die vooruitzicht geven op 
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groei en op marges. Ik wil dat Bekaert over 
tien jaar wordt gezien als een technologisch 
marktleider in staaldraadproducten die toe-
gevoegde waarde levert aan zijn stake hol-
ders. Dat is dus eigenlijk fundamenteel niet 
anders dan wat we vandaag zijn. 
Bert De Graeve Toen ik tien jaar geleden 
hier begon, zaten we te denken over wat we 
zouden kunnen doen. Een aantal zaken leken 
onbereikbare dromen. Degene die we gerea-
liseerd hebben, zijn die geweest die volgens 
ons toen ondenkbaar waren. Zo zie je maar 
hoe er dingen op je afkomen die je nooit hebt 
verwacht. Zaken veranderen continu. De 
kracht van een bedrijf is klaar te staan om zich 
aan te passen.
Matthew Taylor Snel. En gefocust.
Bert De Graeve Dat is de kracht die je moet 
hebben. In een positieve wijze om te groeien 
en te investeren. In een negatiever wijze als je 
moet snijden.
VFB Iets wat u in België moest doen. Er vloei-
de veel volk weg.
Bert De Graeve We hebben overal ge-
snoeid. We zijn in tien jaar tijd gegroeid van 
17.000 naar 27.000 mensen, maar omdat in 
België 600 mensen moesten afvloeien dacht 
men dat Bekaert zich kapot herstructureerde. 

Die perceptie was ook niet juist, hé. We heb-
ben hier gesaneerd, maar ondertussen zijn 
we wel in Europa gegroeid. We zijn een glo-
bale speler en kijken dus naar de realiteit van 
de wereld. 
VFB 75 vestigingen wereldwijd voor een omzet 
van 4 miljard euro. Zijn er dan niet wat veel om 
efficiënt te managen? 
Matthew Taylor Neen hoor. Het aantal 
heeft alles te maken met onze duidelijke fi-
losofie om zo dicht mogelijk aanwezig te zijn 
bij onze belangrijkste klanten. Bekaert is 
trouwens operationeel een zeer sterk bedrijf. 

China
VFB Als we kijken naar de geografische omzet-
spreiding en het aantal personeelsleden per regio, 
valt op dat Bekaert in de Asia Pacific 11.200 
mensen telt voor een omzet van 1 miljard tegen-
over bijvoorbeeld 7.800 voor een omzet van 1,5 
miljard in Latijns-Amerika. Waarom zoveel 
volk in Azië?
Matthew Taylor Er zijn een paar belangrij-
ke redenen. Ten eerste hebben we in China 
enkele productgroepen waarvan de produc-
tie vrij arbeidsintensief is en op exportmark-
ten gericht. Het is logisch dat je als fabrikant 
je kosten optimaliseert en vooral produceert 

in een land met lagere loonkosten. Daar zal je 
ook minder automatiseren dan waar de loon-
kosten hoger zijn.
Bert De Graeve Vergeet niet dat we daar 
een kopie hebben van wat we in België heb-
ben. We hebben er een technologiecentrum 
met 250 mensen en een compleet enginee-
ringdepartement met meer dan 500 men-
sen. Dat telt op, qua personeel. Wat de omzet 
betreft, mag u niet vergeten dat het een zeer 
competitieve markt is. De prijzen per ton zijn 
dan ook lager dan elders.
Matthew Taylor De engineeringcapaci-
teit in China heeft ons toegestaan om nieu-
we markten buiten China snel te kunnen in-
pakken.
VFB En België daarbij?
Bert De Graeve In Deerlijk hebben we 
onze R&D en in Ingelmunster onze ma-
chinebouw. Voor alle duidelijkheid: daar 
worden de machines ontworpen, maar ze 
worden gemaakt in China waar we meer 
mensen hebben dan hier. Wil dat zeggen 
dat we alles willen overhevelen? Neen. Het 

“De kracht van een bedrijf is 
klaar te staan om zich aan 
te passen.”
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heeft enkel met kostenefficiëntie te maken. 
En snelheid.

Automotive
VFB Laatst publiceerde bandenfabrikant Mi-
chelin uitstekende kwartaalcijfers. Dat moet Be-
kaert als muziek in de oren hebben geklonken. 
Veert de markt helemaal op?

Matthew Taylor Ook Goodyear had goede 
cijfers. We zien de markt heel positief evolu-
eren op dit moment. Je moet de cijfers meer 
in detail bekijken. De groei komt er niet enkel 
door de markt, maar omdat die fabrikan-
ten ook competitiever zijn geworden. Maar 
los van dat, zie ik de markt goed evolueren. 
Dan heb ik het over de onderliggende groei. 
Je hebt ook de cycli, de ups en downs, maar 
we zien een goeie evolutie. Ik denk dat we op 
jaarbasis een groei mogen verwachten wor-
den van 5%.
Bert De Graeve De groei is eigenlijk lo-
gisch. Er is het bestaande park van voertuigen 
en dus de vervangmarkt, en er komen steeds 
nieuwe voertuigen bij. Kijk naar China.
Matthew Taylor De markt groeit en ik denk 
dat we marktaandelen kunnen winnen. Weet 
je, de automotive gaat door een zeer interes-
sante fase. Je hebt de Chinese markt, die een 
amazing drive is. Rusland en Brazilië zijn dat 
ook. De emerging markets zijn interessant op 
het vlak van volumes. Maar wat je ook ziet, 
is de evolutie in de technologie, in de nood 
aan andere banden bij de vijf grote spelers. Ze 
willen lichtere banden, meer resistente, veili-

ger banden. Op dat vlak is Bekaert als leider 
op het vlak van oplossingen natuurlijk ideaal 
geplaatst. De nieuwe toepassingen kunnen 
ons in de toekomst nog meer marktaandelen 
doen winnen.
VFB Voor jullie kwam daar de opportuniteit 
bij om de staalkoordfabrieken van Pirelli te kun-
nen overnemen.

Matthew Taylor Een fantastische 
opportuniteit was dat.
Bert De Graeve Het is een van de re-
sultaten van onze strategie om dicht 
bij onze klanten te staan om ze te hel-
pen. We hebben Goodyear en Bridge-
stone geholpen toen ze ons nodig had-
den. Pirelli ook. En van Pirelli nemen 
we binnenkort de fabrieken over.
VFB Automotive is meer dan banden. 
Matthew Taylor Elk raam heeft een 
draad nodig om op en neer te gaan. 
Er zijn draden nodig in schuifdaken. 
Ruitenwisserdraden. Verendraden 
voor de vering en de koppeling. Er is 
heel wat bedrading in een auto. Voor 
technologie leaders als Bekaert liggen 
hier mooie kansen. 

Groeien
VFB Automotive is vandaag goed voor 37% van 
de omzet. Dat aandeel wordt allemaal maar 
groter dan? 
Matthew Taylor Die assumptie zou ik niet 
doen want er zullen misschien andere secto-
ren zijn die nog meer groeien. Als je vraagt of 
automotive zal groeien, dan zeg ik ja. Maar of 
het zal groeien als procent van de business, 
weet ik niet. Ik hoop dat de rest minstens 
evenveel zal kunnen groeien. Pirelli zal ons 
uiteraard een enorme boost geven. 
VFB Waar zit er nog zoal een stevige groei? 
Matthew Taylor We doen het bijzonder 
goed in de constructiesector in Latijns-Ame-
rika en Brazilië. Kunnen we dat elders ook? 
Als we aan de juiste kosten komen, denk ik 
van wel. Mining is een ander gebied. Er zijn 
heel wat opportuniteiten in de olie- en gas-
sector, vooral in diepzeevelden waar flexibe-
le pijpleidingen worden gebruikt. We zijn de 
belangrijkste leverancier van bewapenings-
draad voor die onderzeese leidingen. Het 
gaat om zeer cruciale onderdelen. Zo kwam 
Petrobrás bij ons terecht. In dat segment heb-
ben we meer dan 50% marktaandeel. Als je 

ziet welke investeringen Petrobrás plant in 
Brazilië dan is dat zeer beloftevol voor ons. Er 
zijn andere gebieden om te groeien. Bestaan-
de, of nieuwe.
VFB Volumes kunnen leuk zijn, maar het kan 
snel keren. Denk maar aan de zonnepanelenpro-
ductie in China. Jullie moesten jullie zaagdraad-
machines versneld afschrijven toen de prijzen in 
elkaar stuikten. Een streep door de rekening? 
Bert De Graeve We hebben er aan record-
tempo zowat duizend machines geïnstalleerd, 
we investeerden zowat 150 miljoen euro, maar 
we wisten dat we een risico namen. Er is trou-
wens nog altijd discussie over wat de beste 
technologie is voor zonnepanelen. We wis-
ten dat het niet duurzaam zou zijn, dat er een 
tijdslimiet was van een paar jaar vooraleer de 
competitie heel hevig zou worden. We wisten 
dat we de machines zouden moeten afschrij-
ven over een realistische periode.

Crisis
VFB Hoe goed heeft Bekaert de crisis overleefd? 
Bert De Graeve 2008 en 2009 hebben we 
goed overleefd omdat we toen volop in de 
boom van de zaagdraad waren. Dan had je 
2011 en 2012, met de saneringen in België 
waarmee we maanden in de krant stonden. 
Maar we hebben overal de maatregelen ge-
troffen die we moesten nemen. We deden 
beter dan de markt verwachtte. 

Dat we wisten dat we de crisis goed zou-
den doorkomen, hebben we aangetoond 
door onze dividenden te blijven betalen en 
onze schulden verder af te betalen. We ble-
ven ook investeren. We hebben nooit din-
gen moeten doen die we niet wilden doen, 
of die we niet konden doen. Kijk naar Pirel-
li. We zijn nu opnieuw in de positie om vol-
uit de vruchten te plukken van de economi-
sche opleving. 
Matthew Taylor Ik ben hier nog niet lang 
en kan niets zeggen over hoe het bedrijf de 
crisis heeft overleefd. Maar ik heb hier abso-
luut nooit het gevoel gehad dat ik in een be-
drijf kwam dat net uit herstructurering kwam. 
Ik vond hier een ongelooflijke uitdaging in 
een ongelooflijk sterke business met een on-
gelooflijke reputatie. Elke ceo zou hiervan 
dromen.
Bert De Graeve Bekaert is een zeer, zeer 
gezonde boom, maar soms moet je zien in 
welke mate je moet snoeien om verder te 

“Elke raam heeft een draad nodig 
om op en neer te gaan. Er zijn 
draden nodig in schuifdaken. Er is 
heel wat bedrading in een auto.”
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kunnen groeien. Zijn er niet te-
veel fabrieken, niet teveel pro-
ducten? Daarover nadenken is 
een deel van een continu pro-
ces. 

Targets
VFB U (Bert De Graeve) zei 
ooit dat de target van Bekaert 
een operationele marge moet zijn 
van 7%. Maar het mag ook geen 
fetisj zijn, zei u. Wat bedoelde u? 
Bert De Graeve Het is een 
duidelijke target, maar het mag 
niet het enige zijn. Dat zei ik er 
ook bij. De operationele marge kan je sim-
pel uitleggen als doelstelling, maar het mag je 
niet beletten een aantal opportuniteiten niet 
te vatten. Als je vasthoudt aan een ebit van 7% 
zijn er misschien zaken die je niet zou doen. 
Neem Pirelli, een overname die een aantal in-
tegratiekosten met zich zal meebrengen. Als 
de ebit een fetisj zou zijn, zou je die deal niet 
doen.
Matthew Taylor Het echte target is value 
creation. We willen waarde creëren voor de 

stakeholders en dat is niet afhankelijk van 7% 
ebit. De ebit is maar een driver. Moet je pro-
ducten met een lage ebit, maar met een hoge 
return on capital niet meer doen? Omdat ze 
je gemiddelde ebit naar beneden zou halen, 
hoewel ze veel cash aanbrengen? Neen toch. 
Je moet die behouden omdat die nog steeds 
waarde creëren en goed zijn voor ons, voor 
onze investeerders en onze mensen. Aan de 
andere kant moeten we business zoeken die 
ons brengen aan die overall ebit van 7%. Ebit 

is maar een deel van een totaal 
pakket. Wil dit zeggen dat we 
niet geloven in die 7%. Hele-
maal niet. Het belangrijke is op 
welke manier je die bereikt.
VFB Wat zijn de andere targets?
Matthew Taylor Ik zou niet 
een of andere target willen noe-
men. Het gaat over het algeme-
ne doel: waardecreatie, duur-
zame waardecreatie.
Bert De Graeve Die 7% was 
om duidelijk te maken dat de 
winstgevendheid te laag was. 
Dat er aan de kosten moest 

gewerkt worden. Maar het is in wezen zoals 
Matthew zegt: het gaat om waardecreatie.

•

interview 20 augustus 2014

“Het gaat over het algemene doel: 
waardecreatie, duurzame waardecreatie.”
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