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Belgische technologiebeloftes
leggen consistente groei voor
Technologisch België tekende opnieuw present
op de Fast 50 Award Ceremony in Brussel, de
jaarlijkse bijeenkomst van ’s lands snelst
groeiende technologiebedrijven.
VRT-nieuwsanker Goedele Wachters luisterde
het gebeuren op, terwijl er opnieuw
reikhalzend uitgekeken werd naar de ranking
die de omzetgroei over de laatste vier jaar van
de 50 snelste groeiers in kaart brengt.

Top drie
Met een omzetgroei van 701 % kaapte X-RIS de eerste
prijs weg. Het Luikse bedrijf is gespecialiseerd in het
maken van originele en vernieuwende producten op
het gebied van digitale röntgenfotografie voor nietdestructief onderzoek en beveiliging. “De Fast 50
competitie vestigt onze aandacht op groei, en net die
groei laat ons toe om te blijven innoveren en marktleider
te worden”, bevestigt commercieel verantwoordelijke
Nicolas Poelst.
Het gaat ook nog steeds hard voor iText Group uit
Gent, het bedrijf achter de iText-software die pdf’s
genereert voor webtoepassingen. De winnaar van vorig
jaar eindigde op de tweede plaats. Cmosis, leverancier
van geavanceerde, algemeen verkrijgbare, volledig op
maat gemaakte CMOS-beeldsensors, keerde al voor
de derde keer terug. Beide bedrijven zijn ondertussen
overgenomen, maar blijven actief in België.
De meest duurzame groei werd opgetekend door het
offshorebedrijf GeoSea. Na vier jaar op een rij in de Fast
50 ranking, mocht het zich de Most Sustainable Growth
Award toe-eigenen.
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Economische impact technologiebedrijven
Dat de Belgische Fast 50 bedrijven voor veel
werkgelegenheid zorgen, hoeft weinig betoog. Met
1.176 personeelsleden zorgen zij voor een substantiële
directe tewerkstelling en daaraan gekoppeld
ongetwijfeld ook indirecte tewerkstelling. Daarenboven
groeide hun winst nog sneller dan de werkgelegenheid,
met een gemiddelde groei van 43,7 %. Opmerkelijk
hierbij is dat onze Belgische technologiebedrijven
weinig afhankelijk zijn van externe aandeelhouders. De
meerderheid financiert hun groei met leningen, eigen
middelen of door een beroep te doen op familie en
kennissen. Nochtans kan hier niet uit worden afgeleid
dat er een gebrek is aan durfkapitaal. De Fast 50 staan
eerder weigerachtig tegenover de inbreng van extern
kapitaal.
Ook start-ups drukken hun stempel
Na een preselectie van meer dan 60 start-ups werden 10
ondernemingen geselecteerd voor de Rising Star Award.
Onder het toezicht van Fortino oprichter Duco Sickinghe
beoordeelde de Rising Star jury de elevator pitches van
de bedrijven op basis van onder andere vernieuwend
vermogen en omzetpotentieel.
Domobios, dat met hun product Acar'Up een nieuwe
methode heeft ontworpen om huisstofmijten uit te
roeien, werd uitgeroepen tot Rising Star 2015. Pierre
Buffet, medeoprichter en directeur van Domobios
verklaart: “De Rising Star-award is een mooie erkenning
voor onze hele ploeg en voor ons eerste product. Het zal
ons helpen om toekomstige uitdagingen te overwinnen,
waaronder de internationalisering en het op de markt
brengen van nieuwe producten.”
De Most Disruptive Innovator Award, die wordt
uitgereikt aan bedrijven die een high-end
technologieproduct of -service hebben ontwikkeld en
breed inzetbaar is voor toepassing en gebruik, werd
in de wacht gesleept door OncoDNA. Het bedrijf
specialiseert zich in een effectieve behandeling van
uiteenlopende tumoren.
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Strategische groei
De helft van de technologiebedrijven heeft al een
overname gedaan om hun groei te consolideren, maar
meestal blijft het bij één enkele acquisitie. Overnames
zijn dikwijls een noodzakelijke hefboom om verdere
expansie mogelijk te maken.
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Hoewel de bedrijven van vorig jaar gemiddeld sneller
groeiden (525 %), beschikten de bedrijven die dit jaar
in de ranglijst zijn opgenomen over meer kapitaal. De
bedrijven in de lijst van dit jaar zetten in het eerste jaar
van het groeitraject al gemiddeld 6,6 miljoen euro in,
terwijl dat in de editie van vorig jaar 2,9 miljoen was. In
vier jaar tijd is hun omzet tot gemiddeld 16 miljoen euro
toegenomen.

Het is spannend en
bemoedigend om het aantal
inschrijvingen voor Deloitte
Technology Fast 50 elk jaar
te zien toenemen. Jonge,
vernieuwende bedrijven in
België blijven hoge
groeicijfers voorleggen en
bewijzen dat de
ondernemingsgeest in de
technologiesector meer dan
ooit aanwezig is.

MOST DISRUPTIVE
INNOVATOR

Basalte

Bedrijf

CEO

Lokatie

Groei %

1

X-RIS

Christophe Greffe

Ans

701 %

2

iText Group

Bruno Lowagie

Sint-Amandsberg

653 %

3

Cmosis

Luc De Mey

Berchem

615 %

4

Universem

Simon-Pierre Breuls

Isnes

516 %

5

iCapps

Philip Verschueren

Antwerpen

478 %

6

KitoZyme

François Blondel

Herstal

354 %

7

Comate

Wouter Foulon

Leuven

332 %

8

IT resellers Group

Didier Beernaert

Antwerpen

309 %

9

Comizzo

Vincent Parisis

Deurle

307 %

10

Destiny

Daan De Wever

Zaventem

288 %
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