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Bekaert herschikt
staaldraadactiviteiten in België
Intentie tot sluiting productievestiging Hemiksem

Kortrijk, 12 december 2008 – Tijdens een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van
Bekaert aan haar Belgische vestigingen het plan meegedeeld voor een herschikking van de
productie-activiteiten voor staaldraad in België. Het voorgestelde actieplan omvat de intentie tot
sluiting van de productievestiging in Hemiksem. De voorgenomen sluiting heeft betrekking op
264 medewerkers.
De vestiging in Hemiksem legt zich toe op de productie van staaldraden voor diverse industriële
toepassingen. Voor deze productlijnen stelt Bekaert in West-Europa een structurele
neerwaartse marktevolutie vast. De agressieve competitie vanuit voornamelijk Centraal-Europa
en Azië zorgt voor een aanhoudende druk op de verkoopprijzen. Bovendien is de export naar
niet-Europese landen nagenoeg weggevallen door de sterke euro en de uitbreiding van de
plaatselijke capaciteit in de exportmarkten.
Ook de Bekaert-klanten ondervinden een verhoogde competitie door invoer vanuit
lageloonlanden. Om hun competitieve positie te handhaven, verhuizen zij hun activiteiten in
toenemende mate naar Centraal-Europa, waar ze zich lokaal wensen te bevoorraden, hetgeen
de vraag in West-Europa sterk doet teruglopen. Voor verzinkte laagkoolstofdraden in het
bijzonder wordt de onderneming geconfronteerd met overcapaciteit in de markt.
Deze externe ontwikkelingen wegen steeds zwaarder op de rentabiliteit van Bekaert Hemiksem
en op de concurrentiële positie van Bekaert in de Europese markt, waardoor een herschikking
van het productieplatform in België zich opdringt.
De directie betreurt dat zij genoodzaakt is om deze maatregel voor te stellen, maar ziet geen
andere mogelijkheid om de langetermijnpositie van de draadactiviteiten in Europa veilig te
stellen. Zoals de wet dit voorziet, zal onmiddellijk gestart worden met de eerste fase van het
overleg met de sociale partners met de daaruit voortvloeiende onderhandelingen over het
uitwerken van een sociaal plan.
Als gevolg van de voorgenomen herschikking zou de productie van staaldraad in België worden
geconcentreerd in de bestaande vestiging in Zwevegem, die zich verder zal toespitsen op de
gespecialiseerde varianten van het productengamma.
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Profiel
Bekaert (www.bekaert.com) streeft een duurzame rendabele groei na op basis van haar twee kerncompetenties, de
geavanceerde metaaltransformatie en de geavanceerde materialen en deklagen. Bekaert wil wereldwijd haar positie als
marktleider en technologisch leider versterken. De onderneming biedt haar klanten een hoge toegevoegde waarde aan dankzij
een brede waaier van hoogtechnologische producten, systemen en diensten. Bekaert (Euronext Brussel: BEKB), een
onderneming gevestigd in Europa met hoofdzetel in België, telt meer dan 23 000 medewerkers. De onderneming realiseert een
gezamenlijke jaaromzet van meer dan € 3,4 miljard en is aanwezig in 120 landen.
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