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Bekaert pakt structurele veranderingen in de marktomgeving aan 
Bridon-Bekaert Ropes Group sluit productievestiging in Pointe-Claire, Canada  

Naast de lopende verbeteringsprogramma’s om een hoger prestatieniveau te bereiken, heeft Bekaert een aantal 

acties bepaald om de structurele veranderingen in de marktomgeving aan te pakken. Sommige veranderingen zijn 

het gevolg van blijvende effecten van de Covid-19-pandemie op economieën en vraagpatronen, terwijl andere toe te 

schrijven zijn aan concurrentiële ontwikkelingen in bepaalde sectoren.  

Door deze structurele veranderingen aan te pakken, verhoogt de Groep de doeltreffendheid van het operating model 

en de efficiëntie van processen doorheen de business. Hierbij worden ook de opstelling en capaciteitsbenutting van 

de footprint continu geëvalueerd om duurzame waardecreatie te stimuleren.  

Als onderdeel van deze globale aanpak en van de strategie van Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) om de 

operationele footprint te versterken, heeft de Groep beslist om het Noord-Amerikaanse kabelplatform te consolideren 

in de Verenigde Staten en de productieactiviteiten in Pointe-Claire, Canada, tegen eind mei 2021 stop te zetten.  

Alle Noord-Amerikaanse productie- en dienstenactiviteiten van BBRG zullen gecentraliseerd worden in Wilkes-Barre 

(Pennsylvania, VS) en Oakland City (Indiana, VS) en uitgebreid worden met capaciteitsexpansies en technologische 

expertise. Deze opstelling is gericht op het verzekeren van concurrentiekracht op lange termijn, door het beter 

benutten van schaalvoordelen, synergieën en efficiënties. In deze toekomstige opstelling zal BBRG de klanten van 

de Canadese Wire Rope Industries (WRI) fabriek blijven beleveren vanuit andere productievestigingen in de VS en 

Europa.  

De beslissing om de fabriek in Canada te sluiten zal 145 werknemers treffen. Het management betreurt de 

persoonlijke gevolgen van deze beslissing en zal de opties om de sociale impact ervan te beperken, grondig 

evalueren.  

 

 

Disclaimer 

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

Profiel 

Bekaert (Bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar de 
voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze 
klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt 28 000 medewerkers 
tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5 miljard in 2019. 
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