
 
 

 

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 

2021 
Dit duurzaamheidsrapport gaat over de activiteiten van Fomeco België NV over de periode okt 2020 – sept 2021. Het is onze bedoeling 

om jaarlijks een update te publiceren. 

 

 

 

FEEDBACK IS WELKOM 

We horen graag je mening. Fomeco staat open voor jouw opmerkingen, aanmoedigingen en eventuele verbetersuggesties. 

Contact : Pedro Lema (Milieuverantwoordelijke) E: pedro.lema@fomeco.be  T : +32 56 650 619  

mailto:pedro.lema@fomeco.be
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1. WIE ZIJN WE 
 

Fomeco is een topleverancier van allerhande buisproducten zoals uitlaatbuizen, koelbuizen en diverse 

chassisbuizen. Fomeco levert voornamelijk als eerstelijnsleverancier voor vele bouwers van vrachtwagens, 

bussen, off-road voertuigen en machines, alsook enkele meubelmakers. Diverse Fomeco-producten worden, via 

systeemleveranciers, ook ingebouwd in personenwagens. Fomeco bestaat uit drie productievestigingen: Fomeco 

België te Zwevegem, Fomeco Hydroforming in Nederland en Fomeco Brazilië. Bovendien heeft Fomeco ook 

een aankoop- en verkoopkantoor in Pune, Indië. 

Voor verdere info zie : www.fomeco.be 

2. VOORWOORD DOOR DHR VINCENT BAYART (MANAGING DIRECTOR) 
 

Zwevegem 10/11/2021, 

Fomeco streeft er continu naar om nog een betere ‘World Class Manufacturer’ 

te zijn voor zijn klanten, die de diverse Fomeco-buisproducten inzetten in hun 

eigen producten en diensten. Dit lukt alleen maar door duurzaam samen te 

werken met al onze stakeholders. 

 

Dit continue streven leidde er trouwens toe dat we het boekjaar 2021, die eindigde op 30 september, zeer 

tevreden mogen afsluiten  met een recordomzet  van +/- 25.5 MEUR en een stijgende bedrijfswinst.   

De vooruitzichten qua omzet zijn gestabiliseerd op een mooi niveau, na de sterke heropleving eind 2020.  

Maar in 2021 zijn we ook helaas getroffen door de enorme prijsstijgingen van onze grondstofprijzen (staal, 

roestvrij staal en aluminium) , energieprijzen en algemene prijsstijgingen. Na de Covid - storm (in hoeverre is 

deze effectief gaan liggen ? ) , zitten we nu volop in een prijzen – storm waarbij we duurzaam moeten 

onderhandelen met onze leveranciers en onze klanten om zonder blijvende letsels uit deze zware storm te 

geraken.  

Maar ook in deze prijzen – crisis, toont een sterk team en onze kernwaarden zijn grote meer waarden.  

We hopen echter wel allemaal dat we de komende jaren wat in rustiger vaarwater kunnen varen en zo onder 

meer energie steken in lange termijn strategieën en milieu-  uitdagingen.  
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3. KERNWAARDEN 
 

Onze kernwaarden verwoorden hoe we business voeren, namelijk altijd met visie op de lange- termijn- 

meerwaarde voor onze stakeholders : medewerkers, klanten, partners, aandeelhouders, lokale overheden en de 

gemeenschappen waarin we actief zijn. 

 

 

 
 



 
 

4. MENSVRIENDELIJK ONDERNEMEN 
 

Zoals te zien op onze kernwaarden hierboven, staat de mens centraal bij Fomeco. De focus ligt eveneens op 

SAMEN WERKEN en dat realiseren we door de volgende kerntaken : 

Opleidingen 

Onze doelstelling is om jaarlijks minimum 2% van onze tijd te investeren in opleidingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Teambuilding 

Ter bevordering van de teamspirit bij de werknemers, vinden er regelmatig groepsactiviteiten plaats die zowel 

door het bedrijf als door de medewerkers georganiseerd worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse 

teambuildingactiviteiten per afdeling (paintball, escaperooms, bowling, …) of de deelname aan de Think Pink 

loopwedstrijd in de strijd tegen borstkanker. Het hoogtepunt van 2021 was de viering van het 50-jarig bestaan 

van Fomeco. 

 

 

 

 



 
 

 

Veiligheid en welzijn 

Fomeco draagt de veiligheid en het welzijn van zijn medewerkers hoog in het vaandel. In samenspraak met het 

management en de leden van het CPBW worden regelmatig projecten opgestart die de veiligheid en het welzijn 

kunnen bevorderen. Enkele voorbeelden van recente of lopende projecten zijn : 

 Opleiding ergonomie (train-the-trainer) voor enkele vaste medewerker 

 Oprichting werkgroep ergonomie 

 Oprichting werkgroep veiligheid 

 Aankoop elektrische schaartranspalletten 

 Nieuwe refter voor het personeel 

 Nieuwe kleedkamer voor de dames 

 Uitbreiding kleedkamer voor de heren 

 Uitbreiding van de parking 
 

Covid 19 

Zoals vele andere bedrijven was ook Fomeco genoodzaakt om preventieve maatregelen te treffen om zijn 

medewerkers te beschermen tegen Covid 19. Enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn : 

 Toepassing van de algemene regels : 
 

 1.5 meter afstand 
 Regelmatig handen wassen en ontsmetten (ontsmettingszuilen zijn voorzien) 
 Geen handen geven of kussen 
 Niezen of hoesten in de binneholte van de arm 
 Bij koorts, hoesten en kortademigheid : thuis blijven en dokter raadplegen 

 Aparte ingang en uitgang voor het personeel + looprichting visueel afgebeeld op de vloer 

 Wijziging pauze uren om grote groepen te vermijden in refter en kleedkamers 

 Aanpassing van de vergaderruimtes (max aantal personen + visualisatie op de vloer) 

 Aanpassing van de rookzones (max aantal personen) 

 Invoeren thuiswerk waar mogelijk 

 Mondmaskers voor het volledige personeel 

 Procedure bij ziekte van een medewerker of gezinslid van de medewerker 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. AANDACHT VOOR MILIEU EN OMGEVING 
 

ISO 14001 

Fomeco wil maatschappelijk verantwoord omgaan met materialen en energie door de ontwikkeling van een 

passend milieubeleid. Hiervoor heeft Fomeco een milieu-managementsysteem uitgewerkt. De uitvoering van dit 

beleid wordt geborgd door het ISO14001-certificaat. Het verkrijgen en behoud van dit certificaat vergt een 

dagelijkse inspanning van het bedrijf en zijn medewerkers. Jaarlijks wordt het bedrijf extern geauditeerd. Eind 

2021 werd het certificaat met succes terug behaald voor 3 jaar. 

 

Kpi’s en acties 

Diverse prestatie-indicatoren worden nauwgezet opgevolgd zoals de afvoer van restafval en afvalwater. Hieruit 

volgen dan acties zoals : 

 Vervangen oude wasinstallaties op stookolie door nieuwe installaties op elektriciteit 

 Onderzoek naar wasinstallatie met demi-water (minder detergent) 

 Oprichting werkgroep verpakkingsafval (met als doel het restafval te minderen) 

 Installatie van kleine, gekleurde afvalcontainers (60 liter) om het sorteren op de werkvloer te 
stimuleren en te verbeteren. 

 

Directe omgeving 

Als bedrijf milieuklasse 2 valt Fomeco onder de categorie bedrijven met “minder hinderlijke activiteiten”. Dat 

betekent dat onze activiteiten een beperkte impact hebben op het milieu en de leefomgeving. Waar er wel 

impact is worden heel wat inspanningen gedaan om deze impact tot een minimum te herleiden. Enkele 

voorbeelden van acties die Fomeco geïmplementeerd heeft ten voordele van het milieu en de leefomgeving : 

* Geluidsoverlast : de schrootcontainers die buiten de bedrijfsmuren stonden opgesteld zijn vervangen door 

houten bakken die binnen het bedrijf gevuld worden. Daardoor werd de geluidsoverlast bij het storten van 

schroot volledig geëlimineerd. 

* Afvalwater : industrieel afvalwater wordt sinds 2014 niet meer geloosd maar volledig opgevangen in IBC-

containers en verwerkt door een erkend afvalverwerker 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Levenscyclusperspectief 

Om een beeld te krijgen van de impact van onze onderneming en onze producten op het milieu en de 

leefomgeving, werden alle milieuaspecten binnen alle fasen van de levenscyclus in kaart gebracht : het 

levenscyclusperspectief. Hierbij werden alle opeenvolgende stappen van grondstoffen tot product, het gebruik 

en het afdanken geanalyseerd teneinde de milieu-impact en de milieuwinst te kennen. Kritische punten worden 

door middel van een jaarlijkse milieuaspectenanalyse geregistreerd en op korte termijn aangepakt. 

 

5. SOCIAAL ENGAGEMENT 
 

Fomeco is sociaal geëngageerd met zijn buren en de lokale gemeenschappen. De aangrenzende buren worden 

periodiek geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen (zoals verbouwingen, aanpassing van het verkeersplan op 

het domein, enz.) en krijgen hierdoor de kans om eventuele vragen of bekommernissen met het management te 

bespreken. 

Fomeco is ook sponsor van enkele lokale sportverenigingen (ao enkele jeugdploegen van voetbalclub 

Zwevegem Sport en basketbalclubs te Kortrijk) en zet zich regelmatig in voor het goede doel zoals de jaarlijkse 

Levensloop en Think Pink. 

 

 



 
 

 

6. ETHISCH ONDERNEMEN 
 

Fomeco verbindt zich tot ethisch ondernemerschap en verwerpt elke vorm van discriminatie, intimidatie en 

geweld op de werkvloer, in zijn relaties en andere activiteiten. Respect voor individuele waarden en rechten 

vormen de basis voor onze relaties met klanten, medewerkers en andere stakeholders. We streven naar gelijke 

kansen en een gelijke behandeling voor onze medewerkers. 

Deze verbintenis heeft Fomeco samengevat in een Code Of Conduct die op verschillende plaatsen in het bedrijf 

geafficheerd is en door al onze medewerkers strikt wordt opgevolgd. De Code Of Conduct kan u inkijken op 

onze website www.fomeco.be. 

 

 

 

Fomeco NV 

Blokellestraat 121 

8550 Zwevegem 

T : +32 56 756 901 

E : mail@fomeco.be 

www.fomeco.be 
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