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TRASYS wordt deel van de NRB Groep 

 

Herstal, Hoeilaart, 16 juli 2015 – NRB heeft een akkoord bereikt met GIB (een gemeenschappelijke 

dochtervennootschap van Ackermans & van Haaren en CNP) over de overname van 100 % van de 

aandelen in het kapitaal van Trasys Group. De overeenkomst is onderworpen aan gebruikelijke 

opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring door de bevoegde 

mededingingsautoriteiten. De activiteiten van Trasys zullen geïntegreerd worden in de NRB Groep 

om op die manier een van de belangrijkste Belgische ICT-groepen te vormen met meer dan 2000 

medewerkers en een omzet van meer dan 300 miljoen euro.  

Trasys is een Belgische ICT- speler gevestigd in Hoeilaart. Trasys realiseerde in 2014 74 miljoen euro 

omzet en telt om bij de 700 medewerkers. Het bedrijf werd in 1981 opgericht in de schoot van 

Tractebel. In 2006 werd een MBO doorgevoerd met de steun van GIB.  

Trasys levert gespecialiseerde ICT-diensten en –oplossingen aan klanten in de overheidssector, de 

industrie, de nutsbedrijven, aan financiële organisaties en verzekeringsmaatschappijen en aan 

Europese en internationale instellingen. 24 % van de omzet wordt gerealiseerd buiten België, 

waaronder Finland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Het Trasys filiaal in Luxemburg is 

trouwens SPF gecertificeerd wat haar toegang geeft tot de financiële instellingen in het land. Verder 

beschikt Trasys over een near-shore softwareontwikkelingscentrum in Athene. 

De Trasys-dienstenportefeuille bevat zowel generieke ICT-consulting diensten en oplossingen, 

waarmee zij haar klanten begeleidt doorheen hun digitale transformatie, als verticale 

industriespecifieke ICT-oplossingen. Het eerste luik omvat oplossingen rond mobiliteit, business 

analytics, digital commerce, cloud en security. Het tweede luik bevat ICT-oplossingen en –diensten 

rond milieu- en energievraagstukken, supply chain optimalisatie, (internationale) reguleringen en 

industriële procesoptimalisatie. Trasys begeleidt de klant doorheen het hele proces, van consulting, 

over softwareontwikkeling en systeemintegratie tot infrastructuurbeheer.  

Ulrich Penzkofer, CEO van de NRB Groep licht toe: “Het strategisch belang van deze overname mag 

niet onderschat worden. De NRB Groep wil de meest competente partner voor zijn klanten zijn. Een 

partner die hen business knowhow en technologische expertise van het hoogste niveau en tegelijk de 

voordelen biedt van de ‘nabijheid’ van een Belgische ICT-provider voor Belgische klanten. De 

overname van Trasys zal onze competenties versterken (vooral op het vlak van vertical solutions, 

sourcing en near-shore capaciteiten), het zal onze organisatie in haar geheel versterken en het zal 

onze positie bij onze klanten versterken. Voor ons was Trasys bovendien de ‘perfect match’ zowel op 

het vlak van de portefeuille aan diensten, de sector- en technologische expertise die zij aanbrengen 

als op het vlak van cultuur als Belgische technologieprovider. Samen kunnen we de nummer 1 

worden in België met een omzet boven de 300 miljoen en met meer dan 2000 medewerkers. Samen 

beschikken we over een zeer solide klantenbasis in alle strategische sectoren in het land. De 

gezamenlijke commerciële slagkracht zal ons bovendien in staat stellen ook om onze groei-ambities 

te realiseren in die sectoren, zoals de industrie, en in die regio’s, zoals in Vlaanderen waar er voor 

NRB nog veel potentieel is.” 



“De troeven van beide bedrijven zijn inderdaad bijzonder complementair”, voegt Chris De Hous, CEO 

van Trasys toe. “ Gezamenlijk kunnen we een echte ‘one stop shop’ voor onze klanten betekenen. 

NRB’s datacenterfaciliteiten, mainframe ontwikkelingscapaciteiten en packaged solutions betekenen 

ook voor onze klanten sterke troeven in het aanbieden van een lokale totaaloplossing. Zoals ook 

onze on-shore en near-shore softwareontwikkelingscapaciteiten, onze sourcingactiviteiten en onze 

ICT- en businessconsultingexpertise een sterke aanvulling betekenen op de portefeuille van NRB. 

Bovendien bieden onze internationale activiteiten uiteraard ook een opstap voor de internationale 

ambities van NRB.” 

“Niet alleen voor onze klanten betekent dit een bijzondere verrijking, ook voor de medewerkers van 

beide organisaties opent dit tal van mogelijkheden”, voegt Penzkofer toe. “De gedeelde 

infrastructuur en technische faciliteiten, de bredere klantenbasis, onze aanwezigheid in heel het land 

en de diversiteit aan medewerkers maken het voor iedereen nog interessanter. En precies in die 

motivatie van de medewerkers ligt m.i. ook een sterk bepalende factor voor het succes van de 

onderneming.”  

 

 

Omtrent NRB:  

Met een geconsolideerde omzet van 222 miljoen euro in 2014 en meer dan 1100 medewerkers 

behoort de NRB Groep vandaag tot de top-vijf in de Belgische ICT-sector. 

Het moederbedrijf NRB werd in 1987 opgericht en omvatte oorspronkelijk de gedeelde IT-

afdeling van Ethias en een aantal nutsbedrijven. Doorheen de jaren bleef NRB groeien, onder 

meer door een aantal strategische overnames. Zo ontstond de NRB Groep die uitgroeide tot een 

van de belangrijkste marktspelers in België vandaag.  

NRB heeft al meer dan 30 jaar ervaring met het aanbieden van IT-oplossingen op maat van de 

financiële, publieke en sociale sector, de nutsbedrijven, en de industrie. 

De dochterondernemingen van NRB bieden gespecialiseerde sectorspecifieke oplossingen aan, 

in combinatie met de (schaal)voordelen en de ICT-infrastructuur die de Groep biedt.  

De Xperthis Group (Xperthis, MIMS en CIGES), bevat de specialisten in informaticaoplossingen 

voor de gezondheidssector. Cevi en Logins in Vlaanderen, Civadis in Brussel en Wallonië zijn 

gespecialiseerd in IT-producten en -diensten voor lokale overheidsdiensten. Afelio tot slot 

ontwerpt en ontwikkelt professionele mobiele en webtoepassingen. 

De NRB Groep beschikt over een datacenterinfrastructuur van het niveau Tier 3+, verdeeld over 

twee geo-redundante sites, die zowel op het vlak van mainframe als van gedistribueerde 

systemen, tot de meest geavanceerde en performante van het land behoren. 

De NRB Groep is op-en-top Belgisch, zowel naar oorsprong als naar aandeelhouderschap, 

infrastructuur en activiteiten.  

www.nrb.be 

Contact:  

Daniel Eycken, director marketing & innovation – daniel.eycken@nrb.be – 0475 69 34 10 

mailto:daniel.eycken@nrb.be


 

 

Omtrent Trasys:  

TRASYS is een IT solutions & services bedrijf dat een omzet realiseerde van 74 miljoen euro in 

2014. Trasys begeleidt haar klanten doorheen hun digitale transformatie en brengt hen 

oplossingen aan voor hun businesskritische uitdagingen. De Trasys-experten stellen de klanten in 

staat om op basis van juiste analyses en inzichten betere strategische beslissingen te nemen, 

zowel in het beheer van hun operationele werking als in de context van hun digitale 

transformatie. In nauwe samenwerking met de klanten worden oplossingen voor digitale 

transformatie ontworpen, geïmplementeerd en onderhouden, en dit zowel in het domein van 

mobiliteit, business analytics, digital commerce, als cloud en security.  

Trasys heeft haar hoofdzetel in Brussel maar is in heel Europa actief voor klanten uit de 

overheidssector, de industrie, de energie en nutssector en uit de financiële en 

verzekeringssector. Trasys gaat prat op een pragmatische IT aanpak: Trasys verleent IT diensten 

aan haar klanten om hun business agility te verhogen of om hun operationele efficiëntie te 

verbeteren. 

 

www.trasys.be 

Contact: Chris De Hous, CEO – chris.de.hous@trasysgroup.be – 0 473 83 10 73 

http://www.trasys.be/
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