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Groep SEOS breidt uit en krijgt voet aan de grond in Duitsland
Groep SEOS is gespecialiseerd in de inzameling en verwerking van ongevaarlijk afval.
Deze zomer heeft SEOS niet stilgezeten: het bedrijf maakte een belangrijke stap
voorwaarts naar verdere groei. Door de overname van een Duits bedrijf, dat
gespecialiseerd is in de recycling van industrieel afval, worden zowel de activiteiten
als de geografische dekking van SEOS uitgebreid.

BRG onder de vleugels van SEOS
SEOS, dat sinds 1998 actief is op het gebied van de behandeling van ongevaarlijk afval,
werkt aan een gestage groei door middel van regelmatige overnames en innovaties. Met
acht vestigingen in België, Frankrijk en Nederland, heeft het bedrijf met de overname van de
Duitse onderneming BRG Baudienstleistung und Recycling GmbH in Bitburg een nieuwe
landsgrens overschreden.
BRG is gespecialiseerd in de recycling van industrieel afval (inclusief grof huisvuil) en
bouwafval. Het maakt gebruik van een ultramoderne afvalverwerkinglijn van de laatste
generatie voor de productie van gerecyclede grondstoffen, zoals hout, kunststof en diverse
metalen.
Tot recent maakte BRG deel uit van een bouwbedrijf; een activiteit die ver van zijn core
business afstond. Er waren dan ook meerdere redenen, die het bedrijf aanzetten het bod van
SEOS te aanvaarden: de continuïteit van het bedrijf, hun expertise inzake afvalverwerking,
de duidelijke synergie tussen beide ondernemingen en vooral, het behoud van de volledige
personeelsbezetting ter plaatse.
Dhr. Tüze, aanblijvend directeur van BRG, benadrukt: « We maken nu al twee maanden deel
uit van SEOS en werken sindsdien aan onze integratie. Al onze medewerkers, en dat zijn er
42, zijn opgelucht dat we een periode van onzekerheid achter ons hebben gelaten voor een
nieuwe periode van groei. Nu we geïntegreerd zijn in deze Europese groep, zien we de
toekomst rooskleurig in. We kijken ernaar uit om onze knowhow, onze afvalverwerkinglijn en
onze infrastructuur in te zetten voor deze onderneming, die erin slaagt steeds meer
synergieën te creëren tussen haar verschillende bedrijven. »

SEOS verruimt zijn horizon
SEOS lonkte al enige tijd naar Duitsland, en ontwikkelt zich met deze nieuwe aanwinst zowel
op geografisch vlak, als op het vlak van zijn activiteitenportefeuille.
« Bitburg is een grensstad die relatief dicht bij de SEOS vestiging in Verviers is gelegen »,
zegt Stéphane Diez, directeur van de Groep. « Bijgevolg vormen verplaatsingen naar daar
geen enkel probleem. Niet alleen zullen we ons algemeen beheer van ongevaarlijk afval, een
stuwende kracht achter de Europese economie, in Duitsland kunnen uitbreiden, maar BRG
zal diezelfde activiteiten ook in België kunnen uitbouwen. Tot nu toe heeft SEOS vooral voor
grote bedrijven en KMO's gewerkt; vanaf nu gaan we ons ook tot openbare bestuurders
richten. Bovendien zijn er op de Duitse site nog aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden,
zonder dat daar nieuwe investeringen voor nodig zijn ».
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In de praktijk zal BRG de eigen, welbekende bedrijfsnaam behouden en geleidelijk aan naar
de visuele identiteit van SEOS evolueren. De heer TÜZE zal nog een tijdje in zijn functie
ondersteund worden door Alain Lamarche en Stéphane Diez van de Groep SEOS. Iedereen
werkt aan een goede samenwerking, of dat nu in het Duits, Engels of Frans is.
SEOS in kerncijfers
180.000 m² infrastructuur, verdeeld over 9 exploitatievestigingen:
- België: Auvelais (1) / Verviers (1) / Dison (2)
- Frankrijk: Le Cateau Cambresis (1) / Valenciennes (1) / Loos
en Gohelle (1)
- Nederland: Maastricht (1)
- Duitsland: Bitburg (1)
Jaarlijkse omzet: +/- € 40 miljoen
115 medewerkers
Verwerking van 280.000 ton afval per jaar
Naast zijn laatste aanwinst, heeft SEOS onlangs een tweede exploitatievestiging uitgerust
met fotovoltaïsche panelen voor de productie van elektriciteit. Volgend op de aanleg van de
daartoe bestemde infrastructuur, is zijn deelname aan het Enerwood project nu in de
testfase. De vestiging in Auvelais is overgeschakeld van één enkele flux op de verwerking
van meerdere soorten afval. Tenslotte zal de onteigening van de Maastrichtse vestiging
wegens de aanleg van een snelweg binnenkort niet meer dan een onaangename herinnering
zijn, dankzij de nieuwe en functionelere vestiging.
Stéphane Diez besluit: « Er is een toekomst voor alle entiteiten van de Groep. We zijn
verheugd voet aan de grond te krijgen in Duitsland en onze expertise verder uit te bouwen,
door zoveel mogelijk synergieën optimaal te benutten. »

Contact : Stéphane Diez, gedelegeerd bestuurder – 087 / 22 84 51 – 0499 / 93 12 02
www.seosgroup.com
In bijlage: foto’s van de nieuwe vestiging in Bitburg

