Buizenproducent
Fomeco heeft
sterke groeiambities
“BUIZEN ZIJN
HOOGTECHNOLOGISCHE
PRODUCTEN”
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Buizenspecialist Fomeco, een telg van de familiale groep
$#5%1KUGGPMOQFKGYCVQPFGTFGTCFCTQRGTGGTVOCCT
LCCTPCLCCTOQQKGTGUWNVCVGPNCCVQRVGMGPGP1PNCPIUYGTF
het Nederlandse bedrijf KISS Engineering overgenomen. En
PCFGUWEEGUXQNNGQRUVCTVXCPGGPHCDTKGMKP$TC\KNKȎJQWFV
JGVDGFTKLHQQM+PFKCKPFGICVGP+PVWUUGPYQTFVCNNGUKP
gereedheid gebracht voor de opvolging in de familiale groep.

(QOGEQDGJQQTVVQVFGITQGR$#5%1XCP

Buizenbouw is een specialisatie waar

1QMKP$TC\KNKȎKUJGVPCFGJCWUUGMCNOGT

FGHCOKNKG$C[CTVYCCTOGVCCNDGYGTMKPI

JQIGGKUGPIGNFGPū'PYGOGTMGPFCVFG

geworden, maar het potentieel blijft groot.

de rode draad vormt. Bayart is specialist

PQTOGPGPGKUGPQRJGVXNCMXCPMYCNKVGKV

(QOGEQMCPFWUXGTFGTQR\KLPITQGKRCF

in algemene metaalconstructie en mecha-

NQIKUVKGMGPNGXGTVKLFPQIGNMLCCTUVTGPIGT

nisch onderhoud, terwijl Kormetal actief is

worden. Maar het is een stimulans om ons

“Vorig jaar haalde Fomeco België een

in de metaalconstructie voor gebouwen,

XGTFGTVGQPVYKMMGNGPGPVGDNKLXGPITQGKGPŬ

QO\GVXCP\QŨPOKNLQGPGWTQVGIGPQXGT

VTCRRGPNGWPKPIGPGP\QXQQTVǡŲ(QOGEQ
is de buizenspecialist en levert aan ma-

OKNLQGPGWTQKPŬ\GIV$C[CTV
INTERNATIONALISERING

chinebouwers, de vrachtwagen-, bus- en
offroadsector.

ū&CVMQOVQPFGTOGGTFQQTFGUVTGPIGTG
Europese uitstootnormen en de evolutie

5KPFUJGGHV(QOGEQQQMGGPHCDTKGM

XCP'WTQPCCT'WTQOQVQTGP9GXGTMQ-

in het Braziliaanse Itupeva, ten noorden

pen geen simpele uitlaatbuizen meer, het

ū9KLNGXGTGPWKVNCCVGPMQGNDWK\GPEQP-

XCP5CQ2CWNQū&GGGTUVGXGTMGPPGPFG

zijn complexe producten met sensoren,

UVTWEVKGGPJ[FTCWNKUEJGDWK\GPMQTVQO

stappen dateren al van 2005, samen met

ƒNVGTUGPFGPQFKIGKUQNCVKGKPITGRGP

CNNGUYCVTQPFQHXKGTMCPVKUŬINKONCEJV

OKLPOQGFGT$KG5EJWTOCPU*GVYCU

8QQTNQRKIKUGTIGGPXGTXQNIQR'WTQ

8KPEGPV$C[CTVū'NMGFQEJVGTJGGHVFWU

een logische stap aangezien de Europese

YCCTFQQTFGQPVYKMMGNKPIUVKNNKIVGPFGHQ-

\KLPGKIGPCEVKXKVGKVGPQQM\KLPGKIGP

XTCEJVYCIGPEQPUVTWEVGWTUFCCTQQMCNNG-

EWUXCPFGMNCPVGPOGGTQRMQUVGPTGFWEVKG

CH\GVOCTMV$C[CTV-QTOGVCNKUXQQTCN

OCCNCEVKGH\KLP<KLDG\GVVGPNKGHUVXCP

NKIV&CVXQGNGPYGPWYGNŬ

NQMCCNCEVKGHVGTYKLNYKLOGV(QOGEQKPJGGN

FGOCTMVŬNGIV8KPEGPV$C[CTVWKV

Europa en zelfs daarbuiten leveren.”
EEN GRONDIGE TRANSFORMATIE

Intussen wordt de productie verder geautoū9G\KLPFWUQP\GMNCPVGPIGXQNIF/CCT

OCVKUGGTFū9GYGTMGPOGV3WKEM4GURQPUG

QOFCCTQQMKGVUVGDGVGMGPGPOQGVLGYGN

/CPWHCEVWTKPIQOFGGHƒEKȎPVKGVGXGTJQ-

NQMCCNRTQFWEGTGP8QQTQPUYCU(QOGEQ

IGP'PYGYKNNGPQQMXGTFGTFKXGTUKƒȎTGP

&GJKUVQTKGMXCP(QOGEQICCVVGTWIVQVFG

FQ$TCUKNGGPMYGUVKGXCPQP\GJQTK\QPVG

In januari nemen we een nieuwe machine in

LCTGPVQGPJGVPQI(QWNQP/GVCCN

XGTTWKOGPGPQP\GMNCPVGPVGDKPFGP<G

IGDTWKMQOQQMŧITCDJCPFNGUŨVGHCDTKEGTGP

%QPUVTWEVKGJGGVVG+PYGTFJGVDG-

YCTGPQPUFCCTVTQWYGPUFCPMDCCTXQQTŬ

steungrepen voor vrachtwagenbestuurders.

FTKLHQXGTIGPQOGPFQQT$#5%1GPDGIQP

En ten slotte willen we ons op offroad-voer-

GGPIGUVCIGITQGKū*GVYCUCCPXCPMGNKLM

8QQTFGVQGMQOUVYGPMVQQM+PFKC'GP

tuigen richten, met constructeurs als Ford

GGPDGUEJGKFGPRNCCVXGTYGTMGPFDGFTKLH

+PFKUEJGKPIGPKGWTQPFGT\QGMVCNVYGGLCCT

0GY*QNNCPFGP%CVGTRKNNCTŬ

FCVXQQTCNXQQT$GMCGTVGP8QNXQYGTMVGŬ

FGOQIGNKLMJGFGPXQQTGGPPKGWYGXGUVK-

XGTVGNV$C[CTVū0CFCVYKLJGVMQEJVGP

ging. “Momenteel is India nog niet interes-

YGTFGGPXQNNGFKIGUYKVEJIGOCCMVXCP

sant want de focus ligt nog op low-cost

plaat- naar buisbedrijf.”

vrachtwagens. Maar als dat verandert en

)TQGKGPMQUVIGNFPCVWWTNKLMū9KL\KVVGPKP

de vraag naar hoogtechnologische buizen

GGPDKL\QPFGTMCRKVCCNKPVGPUKGXGUGEVQTŬ

VQGPGGOVYKNNGPYGUPGNMWPPGPUVCTVGPŬ

legt Vincent Bayart uit. “Wij hebben dure

8CPFCCIKURTQEGPVXCPFGRTQFWEVKG
bestemd voor de automobielsector, de
overige 10 procent gaat naar machinecon-

KAPITAALSINTENSIEVE BUSINESS

OCEJKPGUPQFKIOCCTKPXGUVGTGPQQM
GROEIEN EN DIVERSIFIËREN

UVTWEVGWTU(QOGEQYGTMVTGEJVUVTGGMU

KPIGUEJKMVGOGPUGPQRNGKFKPIGPGGP
+6RNCVHQTOGP\QXQQTVǡŲ1OQP\GITQGK

XQQTOGTMGPCNU8QNXQ4GPCWNV5ECPKC

0CGGPVQRLCCTNKGVFGETKUKU\KEJ

VGƒPCPEKGTGPTGMGPGPYGXQQTCNQR

/GTEGFGU&#(GP/#0GPQQMXQQTFG

XQGNGPGPXKGNFG'WTQRGUGOCTMVUVKN

QPU\GNHGGPV[RKUEJ9GUV8NCCOUGVTGM

grote busbouwers.

/CCTPWKUFKGOCTMVYGGTIGUVCDKNKUGGTF

misschien.” (lacht)

“Met Vandelanotte hebben
we een goede sparring partner
voor de familiale opvolging.”
VINCENT BAYARDT
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“Binnen onze groep werd de winst steeds

8KPEGPV$C[CTVū&GQXGTPCOGYCUPKGV

“Bij de overname van KISS Engineering

in de onderneming gelaten, waardoor

echt gepland was. We hadden wel al

DGNFGKMJGVMCPVQQTQRYQGPUFCICXQPFQR

we geen al te zware leningen moesten

UCOGPIGYGTMVGPMTGIGPXCPFGEWTCVQT

vrijdag zaten we samen en reden we naar

CCPICCP&GOGGUVGKPXGUVGTKPIGPMQPFGP

GGPQXGTPCOGXTCCI*GVXQQTFGGNXCPGGP

0GFGTNCPF&KGYGPFDCCTJGKFKUXCPITQVG

YGOGVGKIGPOKFFGNGPƒPCPEKGTGP/CCT

HCOKNKCNGQPFGTPGOKPIKUFCVLGUPGNMWPV

waarde.”

door de lage intrestvoet is het nu wel inte-

DGUNKUUGP9GMQPFGPFGQXGTPCOG\GNH

TGUUCPVKUQOGZVGTPGƒPCPEKGTKPIUDTQP-

ƒPCPEKGTGP'PDQXGPFKGP\KLPYGPWPKGV

nen aan te boren voor extra investeringen.

OGGTCHJCPMGNKLMXCPGGPQPFGTCCPPGOGT

#NDNKLXGPYGFCCTXQQT\KEJVKIKPŬ

voor hydroformen.”

FAMILIALE OPVOLGING
8CPFGNCPQVVGDGIGNGKFVQQMCNGGP
tijdje de familiale opvolging bij de groep

EEN PERFECTE MATCH

&GDGIGNGKFKPIFQQTJGVMCPVQQT

$#5%1ū8CPFCCI\KLPOKLPQWFGTUPQI

Vandelanotte was cruciaal bij de overname.

hoofdaandeelhouder, maar we voeren

Begin november zette Fomeco een nieuwe

ū9GYGTMGPUKPFUUCOGP1OYKNNG

IGURTGMMGPQOFGCCPFGNGPQXGTVG

stap met de overname van het failliete

van onze internationale expansie en de

dragen aan mijn broers Mathieu, Benoit

Nederlandse bedrijf Kiss Engineering,

complexere business, hadden we nood aan

en mezelf. Voor de continuïteit is het

dat werd omgedoopt tot Fomeco

GGPPKGWYGRCTVPGT8CPFGNCPQVVGDNGGMGGP

WKVGTCCTFDGNCPITKLMFCVFKVIQGFIGTGIGNF

*[FTQHQTOKPI*[FTQHQTOGPKUGGPDGYGT-

RGTHGEVGOCVEJQOFCVJGVMCPVQQTFKEJVDKL

wordt, en met Vandelanotte hebben we

MKPIURTQEGUYCCTDKLDWK\GPQPFGTITQVG

KUGPQXGTGGPDTGFGGZRGTVKUGDGUEJKMVQO

daarvoor een goede sparring partner”,

YCVGTFTWMGGPCPFGTGXQTOMWPPGPMTKLIGP

onze groei mee te begeleiden”, stelt Bayart.

besluit Vincent Bayart.

“We verkennen de markt
in India. Als de vraag
naar hoogtechnologische
buizen toeneemt, willen we
snel kunnen starten.”
VINCENT BAYART
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