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Deloitte maakt de 50 genomineerden voor de 2015 Technology Fast 50- 
verkiezing bekend 

Jonge Belgische technologiebedrijven in de kijker 
 
Brussel, 19 oktober, 2015 – Deloitte Belgium maakt vandaag de namen bekend van de 50 bedrijven die zijn 
genomineerd voor de 2015 Deloitte Technology Fast 50, de tweede volledig Belgische editie van de verkiezing. 
De Technology Fast 50 award wordt uitgereikt aan het snelst groeiende technologiebedrijf van het land op basis 
van de omzetgroei in de voorbije vier jaar. De uitreiking vindt plaats in Brussel op 18 november.  
 
Overheids- en privébedrijven met hoofdkantoor in België die een technologie-gerelateerd product of dienst 
ontwikkelen en in de voorbije vier jaar een aanzienlijke omzetgroei hebben gerealiseerd, konden zich voor de 
wedstrijd inschrijven tussen 19 mei en 30 september om een nominatie in de wacht te slepen als een van de 
snelst groeiende Belgische technologiebedrijven. Klik hier om de volledige lijst van de genomineerden te 
bekijken. 
 
“De bedrijven die zich dit jaar hebben ingeschreven, lijken bij de aanvang van de wedstrijd al een stapje verder 
te staan in hun ontwikkeling dan de kandidaten van vorig jaar. In deze editie bedroeg de gemiddelde omzet van 
de bedrijven 6,6 miljoen in het eerste jaar dat in de berekening werd opgenomen (2011), tegenover 2,9 miljoen 
in de editie van vorig jaar. Daaruit kunnen we besluiten dat bedrijven in deze editie een groter marktaandeel 
hadden verworven bij de aanvang en over een periode van 4 jaar een duurzame groei tot een gemiddelde van 16 
miljoen hebben gerealiseerd,” zegt Vincent Fosty, Partner en TMT-sector leider. 
 
Bijkomende awardcategorieën  
Net als in 2014 wordt er naast een award voor de snelste groeier ook een award toegekend voor de Most 
Sustainable Growth (geselecteerd uit de 2015 Fast 50-deelnemers en Fast 50 Alumni) en wordt er één winnaar 
aangeduid in elk van de volgende categorieën: 
1. IT & Digital Solutions  
2. Green Tech & Energy 
3. Biotech & Medical Technology  
4. Internet, Media & Telecom 
 
Rising Star- en Disruptive Innovator-genomineerden  
Bedrijven die minder dan vijf jaar actief zijn in de technologiesector worden in de spotlight geplaatst in de 
Rising Star-categorie. Op 29 oktober zullen alle Rising Star-deelnemers een pitch brengen voor een interne  
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Deloitte-jury in Diegem. De tien meest inspirerende bedrijven worden voor een nieuwe pitch uitgenodigd op 18 
november. De winnaar wordt geselecteerd op basis van de korte pitch-presentatie voor een onafhankelijke jury 
vlak voor de Fast 50 awardceremonie. Dit jaar bestaat de jury uit voorzitter Duco Sickinghe, CEO Fortino en 
voormalig CEO van Telenet, en vooraanstaande vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld. 
 
De Most Disruptive Innovator award wordt uitgereikt aan de Rising Star-genomineerde die een revolutionair 
concept of product heeft ontwikkeld in een specifiek technologiesegment. 
 
Nikolaas Tahon, Managing Partner Accountancy: “Dit is de tweede editie van de Fast 50-verkiezing uitsluitend 
voor technologiebedrijven met hoofdkantoor in België en ook dit jaar was de respons enorm. In vergelijking met 
vorig jaar telde onze lijst van genomineerden 31 nieuwe bedrijven. Het is geweldig om vast te stellen dat er 
zoveel ondernemers met schitterende ideeën en veel ambitie zijn in ons land. Deloitte Belgium wil innovatie 
blijven promoten, zowel in als buiten ons bedrijf en de realisaties van Belgische Fast50-genomineerden onder de 
aandacht brengen.” 
 

De 2015 Belgian Deloitte Technology Fast 50-verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met ING, 
Euronext, Fortino en De Standaard. 
 

### 
 
Over Deloitte 
Deloitte is met meer dan 2900 medewerkers en 10 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van audit, 
accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services.  
 
Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s, de publieke 
sector en nonprofit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2015 werd een omzet gerealiseerd van 390 miljoen euro. 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij 
het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor 
meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 225.000 professionals in alle werelddelen. Voor het 
boekjaar 2015 bedroeg de omzet meer dan 35.2 miljard US dollar.  
 
Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid 
zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar memberfirms. 
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