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VIE DES ENTREPRISES

Op vrijdag 21 april opende Cibo feeste-

lijk de deuren van haar nieuwe gebouwen 

in de Kruineike, het industrieterrein in 

Haacht. In deze nieuwe gebouwen vestigt 

Cibo haar dochteronderneming Cibim-

mob, waar halffabricaten voor schuurpro-

ducten geproduceerd worden en extra 

opslagruimte beschikbaar is. De huidige 

gebouwen van Cibo barstten immers stil-

aan uit hun voegen.

Voor deze opening nodigde Cibo, dat dit 

jaar dan ook nog eens 70 kaarsjes mag uit-

blazen, haar voornaamste klanten en leve-

ranciers, haar personeel, collega Haachtse 

ondernemers, Haachtse politici en heel 

wat andere mensen die hen nauw aan het 

hart liggen uit. Meer dan 250 sympathisan-

ten maakten van de receptie een gezellig 

multidisciplinair netwerkmoment.

Maar er was meer. Naast de feestelijke 

opening en het 70 jarig bestaan, droeg 

CEO Dominique Gilles de bedrijfsleiding 

over aan de derde generatie. Bram en 

Sophie Gilles nemen het roer over. Bram 

maakte van de gelegenheid gebruik om 

zijn visie op de toekomst van Cibo voor 

te stellen aan het grote publiek. En Domi-

Cibo en Cibimmob bewijzen al 70 jaar dat 

de maakindustrie in Vlaanderen nog hele-

maal niet ten dode is opgeschreven. Door 

en verankeren Cibo en Cibimmob zinvolle 

en duurzame werkgelegenheid in eigen 

streek.

Een ambitieus investeringsprogramma, 

innovatie en verdere internationalisatie 

staan er garant voor een mooie toekomst.

VATIS bvba en AMW Industry bvba gaan 

hun krachten bundelen om zo hun dienst-

verlening verder uit te breiden en te op-

timaliseren. Arnold Van Acker, heeft als 

zaakvoerder/eigenaar van VATIS bvba zijn 

aandelen verkocht aan Luc Belis, eigenaar/

zaakvoerder van AMW Industry bvba. 

De transactie werd afgesloten op 05 mei 

2017.

AMW is een mechanische werkplaats in 

Thermal Spray, m.a.w. het aanbrengen van 

slijtvaste deklagen via het RAM ® procedé, 

een HVOF-proces. AMW Industry bvba 

beschikt over een uitgebreid machinepark 

om draai-, frees-, slijp- en polijstwerken 

uit te voeren en is ook een partner voor 

het snel machineren van allerlei machine-

onderdelen en wisselstukken. 

Na ruim 25 jaar ervaring bij een toeleve-

rancier van technische producten aan de 

Belgische industrie, is Luc Belis sinds 2014 

eigenaar/zaakvoerder van AMW Industry 

BVBA. Hij ziet de complementariteit van 

de twee bedrijven als grote troef. “Door 

deze overname is de noodzakelijke groei 

van ons bedrijf gegarandeerd. VATIS bvba 

heeft als expert in oppervlaktetechnologie 

en slijtvaste producten, de voorbije 30 jaar 

een stevige reputatie opgebouwd in de 

sector. Ik ben er van overtuigd dat we met 

deze samenwerking een nieuw succesver-

haal gaan schrijven. Flexibiliteit, kwaliteit en 

waar nodig korte levertijden zijn en blijven 

meer dan ooit essentieel.”

Arnold Van Acker leidde als eigenaar/zaak-

voerder VATIS bvba sinds 1985. In deze 

periode is het bedrijf uitgegroeid tot een 

belangrijke speler in de nichemarkt van 

technische deklagen onder de vorm van 

harde slijtvaste lagen, hardmetalen sinter-

materialen, glijlager techniek, anti-kleef-

lagen en ingenieurskeramiek. “Ik kan terug-

blikken op een mooie carrière en ben 

bereiken en de kwaliteitsvolle diensten 

en producten die zij elke dag aanbieden. 

Ik wens stilaan mijn actieve loopbaan te 

de nieuwe eigenaar ondersteunen om de 

nodige continuïteit te verzekeren. VATIS 

is nu in de veilige handen van een solide 

partner.” 

Cibo opent nieuwe deuren 

VATIS en AMW Industry bundelen 
de krachten 
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Bram Gilles vertelt zijn blik op de toekomst aan 
de aanwezigen.

Dominique Gilles toont trots het succes van zijn 
bedrijf

Luc Belis

Arnold Van Acker


