Persbericht Release
Clemaco, het Oostendse familiebedrijf, zet zijn ontwikkeling binnen
Serco Belgium verder
2 juli 2021

Serco Belgium, de Belgische tak van de Serco Group, heeft familiebedrijf Clemaco overgenomen, de
partner van het Belgische leger verantwoordelijk voor het onderhoud van de schepen in Zeebrugge.
Serco Group is een van 's werelds grootste aanbieders van openbare diensten. Het heeft een ruime ervaring in het
onderhoud van militaire schepen en werkt voor verschillende grote marine basissen, waaronder de Amerikaanse
marine, de Australische marine en de Royal Navy.

Serco Group exploiteert en onderhoudt meer dan 1000

vaartuigen en dit op meer dan 30 locaties over de hele wereld. Dit gaat van de nieuwste generatie ijsbrekers tot
de meest complexe onderzeeërs. Deze activiteit is goed voor een omzet van 1,2 miljard Britse pond en maakt van
Serco Group één van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van marineondersteuning. Deze
wereldvermaarde expertise zal zowel Clemaco als Defensie ten goede komen. Serco Belgium heeft in België meer
dan 200 mensen in dienst en levert ondersteunende diensten - van onderhoud tot IT-beheer - voor Defensie, de
Europese instellingen en internationale organisaties.
Clemaco (CLEaning and MAintenance COmpany) houdt zich vooral bezig met het onderhoud van de Belgische
marineschepen op de marinebasis van Zeebrugge. Het bedrijf levert ook een brede waaier aan diensten en
ondersteuning aan andere Belgische overheidsinstellingen, zoals de douane en politie. Clemaco telt 150
medewerkers en 90% van zijn jaarlijkse omzet (11 miljoen euro in 2019) wordt gegenereerd door zijn opdracht
voor de marine.
De activiteiten van Clemaco vormen een aanvulling op die van Serco Belgium. Miguel Delacroix, algemeen directeur
van Serco Belgium, onderstreept: "Clemaco heeft een zeer specifieke knowhow ontwikkeld. Wij zijn van plan om
in de komende jaren samen met hen deze expertise uit te breiden naar andere types schepen. De marine heeft
een belangrijke transformatie opgestart van haar vloot, die tegen 2030 volledig vernieuwd zal zijn. Het eerste schip,
een mijnenjager, wordt opgeleverd in 2024. Deze schepen, die technologisch geavanceerder zijn, vereisen een
geavanceerd onderhoud en een minutieuze inzet waarvoor de teams van Clemaco een troef zullen vormen."
De verkoop van Clemaco aan Serco Belgium vormt een geruststelling, vooral voor de 150 werknemers, en daar is
CEO Frank Verdonck van Clemaco erg blij mee: "We waren op zoek naar een partner om de toekomst van het
bedrijf veilig te stellen. Met Serco Europe hebben we de zekerheid dat de activiteiten een bepaalde continuïteit en
stabiliteit kennen en dat het bedrijf zich verder ontwikkelt".
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Deze overdracht werd ook positief onthaald door Divisie-Admiraal Jan De Beurme, Commandant van de
Marinecomponent: "Wij zijn gerustgesteld te weten dat Serco Belgium de activiteiten van Clemaco overneemt. Het
familiebedrijf was op zoek naar een overnemer. De twee partners werken al verschillende jaren zij aan zij, deze
overname garandeert ons een continuïteit in de kwaliteit van de dienstverlening. De ondersteuning van Serco Group
vormt een echte toegevoegde waarde, zonder extra kosten. Zo kunnen we ons focussen op de essentiële taken.
Kortom, we hebben meer diensten en minder zorgen. Deze overname is uitstekend nieuws." Deze operatie kadert
volledig in een win-winbeleid dat Defensie al jaren voert en dat in samenwerking met privé dienstverleners worden
gerealiseerd. De taken die de partners krijgen toevertrouwd, zijn diensten waarvoor geen militaire vaardigheden
vereist zijn, zodat de soldaten zich op hun taak kunnen focussen.
De overname van Clemaco kadert perfect in de strategie van de Serco Group, waarbij maritieme exploitatie- en
onderhoudsdiensten een belangrijke ontwikkelingspijler vormen. Gaëtan Desclée, CEO van Serco Europe, licht toe:
"Wij zijn erg blij om de medewerkers van Clemaco te verwelkomen binnen de groep. De combinatie van hun
vaardigheden, ervaring en kennis met de wereldwijde expertise en capaciteit van Serco Group zal een meerwaarde
vormen voor de bestaande klanten van Serco Belgium en Clemaco, en zeker voor Defensie. Wij zijn dan ook erg
blij dat Serco Belgium via deze overname zijn bestaande activiteiten met de Belgische Marine zal kunnen
uitbreiden."

Contact:
Cathy.schoels@gmail.com , 0477/680 280
Ophelie.martin@serco.com, 0483017551
Over Clemaco
Clemaco is een familiebedrijf gevestigd in Oostende, en is sinds 1964 partner van de Belgische Zeemacht. De
activiteiten vinden vooral plaats op de marinebasis van Zeebrugge, waar de teams instaan voor het onderhoud van
de schepen van de Belgische legervloot, waaronder de mijnenjagers. Het bedrijf werkt ook voor de Nederlandse
marine en de Belgische politie en douane. 90% van de jaarlijkse omzet van Clemaco (11 miljoen euro in 2019)
wordt gegenereerd door zijn opdracht voor de marine en dit met 150 medewerkers. Meer informatie op
www.clemaco.com
Over Serco Europe
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Serco Europe is de Europese tak van Serco Group en ondersteunt overheden en internationale organisaties bij het
verlenen van overheidsdiensten. In Europa is Serco actief in drie belangrijke sectoren: ruimtevaart, defensie en
internationale organisaties en heeft het bedrijf meer dan 1000 mensen in dienst in 8 landen, waaronder België,
Frankrijk en Frans-Guyana, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland. www.serco.com/eu
In België is Serco Group al meer dan 20 jaar een vaste waarde en heeft het meer dan 200 medewerkers in dienst.
Naast zijn activiteiten voor Defensie in België, werkt het bedrijf ook voor Europese instellingen en internationale
organisaties.

Over Serco Group
Serco Group is een van 's werelds grootste aanbieders van openbare diensten. Onze klanten zijn overheden en
openbare instellingen. Onze omvang en expertise breidt steeds meer uit door op wereldwijde schaal te opereren
in vijf sectoren en vier geografische gebieden: defensie en ruimtevaart, justitie en immigratie, vervoer,
gezondheidszorg en diensten aan de burger, en dit in het Verenigd Koninkrijk en Europa, Noord-Amerika, Azië en
het Stille-Oceaangebied en het Midden-Oosten. Meer informatie op www.serco.com.
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