
Buizenproducent  

Fomeco heeft  

sterke groeiambities

Buizenspecialist Fomeco, een telg van de familiale groep 

het Nederlandse bedrijf KISS Engineering overgenomen. En 

gereedheid gebracht voor de opvolging in de familiale groep. 

 “BUIZEN ZIJN 
 HOOGTECHNOLOGISCHE  

 PRODUCTEN” 
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de rode draad vormt. Bayart is specialist 
in algemene metaalconstructie en mecha-
nisch onderhoud, terwijl Kormetal actief is 
in de metaalconstructie voor gebouwen, 

is de buizenspecialist en levert aan ma-
chinebouwers, de vrachtwagen-, bus- en 
offroadsector. 

-

Europa en zelfs daarbuiten leveren.”

 EEN GRONDIGE TRANSFORMATIE 

-

plaat- naar buisbedrijf.”

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

grote busbouwers. 

Buizenbouw is een specialisatie waar 

worden. Maar het is een stimulans om ons 

 INTERNATIONALISERING 

in het Braziliaanse Itupeva, ten noorden 

stappen dateren al van 2005, samen met 

een logische stap aangezien de Europese 
-

-
ging. “Momenteel is India nog niet interes-
sant want de focus ligt nog op low-cost 
vrachtwagens. Maar als dat verandert en 
de vraag naar hoogtechnologische buizen 

 GROEIEN EN DIVERSIFIËREN 

geworden, maar het potentieel blijft groot. 

“Vorig jaar haalde Fomeco België een 

Europese uitstootnormen en de evolutie 
-

pen geen simpele uitlaatbuizen meer, het 
zijn complexe producten met sensoren, 

-

Intussen wordt de productie verder geauto-

-

In januari nemen we een nieuwe machine in 

steungrepen voor vrachtwagenbestuurders. 
En ten slotte willen we ons op offroad-voer-
tuigen richten, met constructeurs als Ford 

 KAPITAALSINTENSIEVE BUSINESS 

legt Vincent Bayart uit. “Wij hebben dure 

misschien.” (lacht)

 VINCENT BAYARDT

“Met Vandelanotte hebben 

we een goede sparring partner 

voor de familiale opvolging.”
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“Binnen onze groep werd de winst steeds 
in de onderneming gelaten, waardoor 
we geen al te zware leningen moesten 

door de lage intrestvoet is het nu wel inte-
-

nen aan te boren voor extra investeringen. 

 EEN PERFECTE MATCH 

Begin november zette Fomeco een nieuwe 
stap met de overname van het failliete 
Nederlandse bedrijf Kiss Engineering, 
dat werd omgedoopt tot Fomeco 

-

echt gepland was. We hadden wel al 

voor hydroformen.”

Vandelanotte was cruciaal bij de overname. 

van onze internationale expansie en de 
complexere business, hadden we nood aan 

onze groei mee te begeleiden”, stelt Bayart. 

“Bij de overname van KISS Engineering 

vrijdag zaten we samen en reden we naar 

waarde.”

 FAMILIALE OPVOLGING 

tijdje de familiale opvolging bij de groep 

hoofdaandeelhouder, maar we voeren 

dragen aan mijn broers Mathieu, Benoit 
en mezelf. Voor de continuïteit is het 

wordt, en met Vandelanotte hebben we 
daarvoor een goede sparring partner”, 
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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