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Deloitte België kondigt de overname aan van Emeritis Belgium, een internationaal 

toonaangevend adviesbureau met focus op SAP HCM en SAP SuccessFactors® (de SAP Human 

Capital Management Suite) oplossingen. Deze overname zal Deloitte helpen om zijn rol als 

marktleider in het domein van Human Capital en SAP verder te versterken. Het Emeritis 

Belgium team zal deel uitmaken van de Human Capital business van Deloitte en zal handelen 

onder de naam “Emeritis a Deloitte business”. 

 

Rolf Driesen, Managing Partner Deloitte Consulting: “Onze ambitie is het toonaangevende 

adviesbureau te worden dat bedrijven adviseert en klaarstoomt voor de digitale wereld. De overname 

van Emeritis zal ons helpen om versneld deze ambitie te realiseren. Emeritis is één van de 

toonaangevende SAP Human Capital adviesbureaus en de combinatie van hun ervaring met die van ons 

Human Capital team zorgt voor een ongeëvenaarde expertise in het Human Capital domein. Met deze 

overname breiden we ook onze SAP-dienstenportfolio uit zodat we onze SAP-klanten nog beter kunnen 

bedienen en bevestigen zo ook ons leiderschap in de SAP-markt in België.”  

Emeritis werd in het begin van de jaren 2000 opgericht door Guy Dullaert en is gevestigd in Antwerpen. 

Het biedt all-in HR-technologie implementatie-, advies- en ondersteuningsdiensten aan, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van SAP HCM en SAP SuccessFactors® voor het volledige hire-to-retire proces, van 

personeelsadministratie en organisatorisch management tot talentmanagementoplossingen en analytics. 

De activiteiten van Emeritis reiken verder dan de EMEA-markt. De overname sluit perfect aan bij de 

strategie van Deloitte omdat ze de leiderspositie in Human Capital wereldwijd versterkt. 

“We zijn verheugd om deel uit te maken van Deloitte, een bedrijf van wereldklasse op het gebied van 

Human Capital ", bevestigt Guy Dullaert, CEO en oprichter van Emeritis. “Wij zijn ervan overtuigd 

dat HR een sleutelrol speelt bij het creëren van een reële business impact. De expertise en resources die 

bij Deloitte beschikbaar zijn, zullen ons in staat stellen om die impact te blijven realiseren. Onze klanten 

zullen ongetwijfeld de positieve impact voelen van de sterke combinatie van onze beide organisaties”  

Kenn Wouters, Country Director bij Emeritis, voegt hieraan toe: “Samen met het Deloitte Human 

Capital team hebben we unieke mogelijkheden om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst, 

zowel op het gebied van Human Capital Management als Technologie. Het is onze ambitie om dé partner 

te worden voor organisaties die een innovatieve HR-strategie willen implementeren". Kenn Wouters zal 

het Deloitte Belgium Human Capital team vervoegen als Partner.  

 

“De overname van Emeritis is een belangrijke stap in de groei van ons Human Capital-aanbod,” besluit 

Yves Van Durme, Human Capital Partner bij Deloitte Belgium. “We zijn nu al de onbetwiste leider 

in end-to-end HR Transformatietrajecten, en worden voor de vierde opeenvolgende keer door ALM 

Intelligence verkozen als globale leider in HR Transformatie consulting. Deze overname zal deze positie 

zonder twijfel versterken. Het Emeritis team heeft in de loop der jaren bewezen een enorm sterke speler 
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te zijn in hun domein. Vanaf vandaag maken ze deel uit van ons team en we kijken ernaar uit om samen 

de markt te betreden." 

 

 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.000 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het 

gebied van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk 

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 

2018 werd een omzet gerealiseerd van 510 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NWE LLP, een lid van 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 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 286.000 professionals in alle werelddelen. 

Voor het boekjaar 2018 bedroeg de omzet meer dan 43.2 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in 

de UK (“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL 

(ook wel “Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek 

http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur 

van DTTL en haar member firms. 
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