
                                                                         

 

Persbericht 

Adyen wint Deloitte Technology Fast50 

Cmosis eerste Belgische bedrijf op de 4
e
 plaats 

Bright Computing verkozen tot Rising Star 2013 

Diegem, 11 oktober 2013 – Het Amsterdamse Adyen is winnaar van de Deloitte Technology 

Fast50 2013, de verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland en 

België. Over de afgelopen vijf jaar realiseerde Adyen een omzetgroei van 14.284 procent. De 

Rising Star Award werd gewonnen door Bright Computing. De firma Cmosis is de hoogst 

genoteerde Belgische onderneming in de ranking en kaapte met een omzetgroei van 4.098 

procent de vierde plaats weg. GeoSea uit Zwijndrecht was opnieuw het bedrijf met de hoogste 

omzet in de ranking en kreeg hiervoor een speciale erkenning. De Sustainable Grower Award 

werd gewonnen door Emesa. 

 

 

 
 

 

Top drie 

Gisteren vonden het Deloitte Rising Star Event en de Technology Fast50 Award Ceremony plaats. 

Tijdens een galadiner in Eindhoven werd aan de vijftig genomineerde technologiebedrijven de ranking 

voorgesteld. Adyen behaalde de eerste plaats en is het snelstgroeiende technologiebedrijf in Nederland 

http://www.adyen.com/nl/


en België met een omzetgroei van 14.284 procent. Adyen is een toonaangevend bedrijf in 

multichannel betaaloplossingen. Zij zijn gespecialiseerd in wereldwijde online, mobiele en face-to-

face betaalinfrastructuur. Pieter van der Does, CEO van Adyen, “Als eerste eindigen in de Fast50 

ranking is een opsteker voor het hele bedrijf. Deze award bevestigt onze strategische keuzes en sterkt 

het vertrouwen voor de toekomst.” Improve Digital en Greenpeak Technologies behaalden de tweede 

en derde plaats met groeipercentages van respectievelijk 8.662 procent en 5.340 procent. 

Luc Van Coppenolle, partner bij Deloitte en TMT Industry Leader: “Net als vorig jaar liggen de 

groeipercentages uitzonderlijk hoog. De winnaar tekent een groeipercentage op van maar liefst vijf 

cijfers. Daarnaast stijgt het aantal Belgische deelnemers gestaag: dit jaar werden er 10 mooie 

Belgische bedrijven genomineerd, van 3D printing-specialisten en game ontwikkelaars tot off-shore 

installateurs. De technologische sector is erin geslaagd om zich sterk te houden in een economisch 

zeer uitdagende omgeving. ”  

 

 

 

 Technology Fast50 ranking 2013 

Nr Belgisch bedrijf CEO Locatie Omzetgroei % 

4 Cmosis Luc De Mey Antwerpen        4098% 

8 Layerwise Jonas Van Vaerenbergh Leuven        2856% 

10 
Itext Software 
Group 

Bruno Lowagie   Destelbergen 
       2625% 

11 Basalte Klaas Arnout Merelbeke        2449% 

14 Destiny Daan De Wever Zaventem       1676% 

16 Fishing Cactus Laurent Grumiaux Mons       1343% 

19 Belighted Nicolas Jacobeus Louvain-la-Neuve 
 

      1155% 

35 Openerp Xavier Pansaers Brussels         636% 

46 GeoSea Luc Vandenbulcke Zwijndrecht         448% 

48 Openway Europe Wim Pardon Mont-Saint-Guibert         418% 

 

Cmosis - Eerste Belgische onderneming in de ranking 

De eerste Belgische onderneming in de ranking is Cmosis, gevestigd in Antwerpen. Cmosis ontwerpt 

sensoren voor camera’s die bestemd zijn voor medisch apparatuur en industriële machines. Het bedrijf 

ontstond uit een spin-off van het onderzoekscentrum imec dat sindsdien een mooi groeiparcours heeft 

gevolgd. 

GeoSea uit Zwijndrecht (dochter van de DEME Group), dat gespecialiseerd is in offshore bouw van 

installaties voor de kust zoals boorplatformen en windturbines, verdiende ook een speciale vermelding 

tijdens het evenement: het bedrijf is met 203 miljoen euro omzet namelijk de onderneming met de 

hoogste omzet in de ranking. 

 

Bright Computing is de Rising Star  

Tien genomineerde bedrijven van jonger dan vijf jaar streden om de titel “Rising Star 2013”. Een 

onafhankelijke jury, voorgezeten door Alexander Ribbink van Prime Ventures, beoordeelde hun 

http://improvedigital.com/
http://www.greenpeak.com/
http://www.cmosis.com/
http://www.geosea.be/


Elevator Pitch op onder andere innovatiekracht en de omzetpotentie. De winnaar werd Bright 

Computing, een firma gespecialiseerd in clusters voor cloud-toepassingen.  

Frank Van der Hout, CFO Bright Computing: “Wij hebben zelf een softwarepakket ontwikkeld, 

specifiek voor high performance computers. Ons motto is om te doen, te blijven investeren en niet 

achterom te kijken.” 

De volledige ranking is als bijlage toegevoegd en tevens te vinden op www.fast50.be en op 

www.deloitte.be.  

### 

Over Deloitte Technology Fast50 

Deloitte organiseert samen met haar sponsorpartners AgentschapNL, AKD, ABN AMRO, L&DJ, NYSE 

EURONEXT en Prime Ventures de Technology Fast50. De Deloitte Technology Fast50 is een verkiezing van de 

vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van de Benelux. Het programma is in het leven geroepen om de 

uitzonderlijke prestaties van deze bedrijven te erkennen. De Fast50 zijn de topondernemers van de toekomst, die 

snel denken en een leidende rol innemen in hun vakgebied. De Rising Star is een speciale prijs die bestemd is 

voor opkomende innovatieve bedrijven die tussen de een en vijf jaar bestaan. Kijk voor meer informatie op 

www.fast50.be . 

 
Over Deloitte 

Deloitte is met meer dan 2.800 medewerkers en 11 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van 

audit, accounting, 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 non-

profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2013 werd een omzet gerealiseerd van 359 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 200.000 

professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2013 bedroeg de omzet meer dan 32.4 miljard US dollar. 

Deloitte verwijst naar een of meerdere bedrijven binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar memberfirms, die elk een juridisch aparte en 

zelfstandige eenheid zijn. Bezoek www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van de 

wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar memberfirms. 

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Deloitte: 

Evelyne Lekime, Pers Deloitte 

02 600 60 12 

elekime@deloitte.com 
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