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Deloitte onthult 50 snelst groeiende Belgische 
technologiebedrijven en 10 Rising Star finalisten 
Vierde jaarlijkse lijst van Technology Fast 50- en Rising Star-bedrijven getuigt van de bloeiende 

start-upcultuur in België 

 

Brussel, 24 oktober 2017. Deloitte België publiceert vandaag de Technology Fast 50, de lijst van de vijftig 

snelst groeiende technologiebedrijven in België. Daarnaast maakt Deloitte de tien finalisten bekend die 

wedijveren voor de titel van Rising Star, voorbehouden voor het meest veelbelovende bedrijf dat minder dan 

vier jaar actief is in de technologiesector. De Technology Fast 50-award gaat naar het snelst groeiende 

technologiebedrijf in België op basis van de procentuele omzetgroei over de afgelopen vier jaar. Deloitte 

maakt de winnaar bekend tijdens de Awards Ceremony in The Egg in Brussel op 14 november 2017. 

 

Openbare en privébedrijven met hoofdkantoor in België die een technologie gerelateerd product of service 

ontwikkelen en die de afgelopen vier jaar een aanzienlijke omzetgroei noteerden, werden uitgenodigd om 

zich in te schrijven voor de wedstrijd en zo kans te maken op een nominatie als een van de 50 snelst 

groeiende technologiebedrijven van het land. Klik hier voor de volledige lijst van genomineerden.  

 
“België heeft een bloeiende start-upcultuur en de vele innovatieve en disruptieve bedrijven die we 

terugvinden in de Technology Fast 50 ranking zijn hier het bewijs van. Met toegewijde teams en leiders en 

sterke producten of diensten nemen ze niet alleen vandaag een voortrekkerspositie in, maar zullen ze in de 

toekomst nog een grotere impact maken", vertelt Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Private. 

Bijkomende awardcategorieën 

Behalve de prijs voor snelst groeiend bedrijf reikt Deloitte ook een award uit voor Most Sustainable Growth. 

Deze winnaar selecteert Deloitte op basis van de huidige en vorige Technology 50-lijsten en de prijs wordt dit 

jaar uitgereikt door ING. Er wordt daarnaast ook een winnaar aangeduid in elk van onderstaande 

categorieën: 

1. Hardware 

2. Software 

3. Communications 

4. Media 

5. Life Sciences 

6. Clean Technology 

  

 

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/technology/topics/fast50.html?icid=nav2_fast50


 

 

Rising Star- en Most Disruptive Innovator-genomineerden  

Bedrijven die minder dan vier jaar actief zijn in de technologiesector worden in de spotlight geplaatst in de 

Rising Star-categorie. Op 18 oktober stelden alle Rising Star-kandidaten zich voor aan een jury van Deloitte 

industrie experten. Onderstaande 10 bedrijven konden het meest overtuigen en mogen zich nog eens aan 

een pitch wagen op 14 november.  

1. Jonas De Cooman & Michel De Wachter – Appiness (Spott) 

2. Karel Rabaut – Beeple 

3. Steven De Laet – InOpSys 

4. Georges De Feu – LynxCare 

5. Loïc Bar – Opinum 

6. Peter Soetens – Pick-it 

7. Lars Grieten – Qompium (FibriCheck) 

8. Frederik Carlier – Quamotion 

9. Maarten Raemdonck – Spencer 

10. Yves Van Ingelgem – Zensor 

 

Voor meer info ga naar www.fast50.be.  

Voor het vierde jaar op rij wordt de Rising Star jury voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO Fortino Capital. 

Verder bestaat de jury uit volgende vooraanstaande vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld: 

Omar Mohout - Professor in Entrepreneurship aan de Antwerp Management School  

Heidi Rakels – Mede-oprichtster & CEO van GuardSquare 

Veroniek Collewaert - Professor in Entrepreneurship aan de Vlerick Business School  

Christian Reinaudo – Voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Agfa-Gevaert  

Ben Piquard - CEO & Coach Principal bij LeanSquare 

Filip Rombouts -  General Manager Digital Channels bij ING 

Nikolaas Tahon - Managing Partner Deloitte Private 

 

Duco Sickinghe, CEO Fortino Capital: “Succesvolle start-ups kunnen rekenen op een sterk team, zij hebben 

de juiste mensen op de juiste plaats. Het belangrijkste is echter hoe duidelijk zij hun ‘unique selling 

proposition’ bepaald hebben. Alleen zo kunnen zij hun volledige potentieel realiseren. Het bedrijf dat er in 

slaagt om zijn maturiteit op deze twee vlakken aan te tonen zal dit jaar bekroond worden tot Rising Star.”  

De award voor Most Disruptive Innovator gaat naar de Rising Star-genomineerde die het revolutionairste 

concept of product ontwikkelde binnen een bepaald technologiesegment.  

Nikolaas Tahon: “Op 18 oktober verwelkomden we enthousiaste CEO’s van 50 start-ups die hun business 

case en hun plannen om verder te groeien kwamen voorstellen. We blijven versteld staan door de visie en 

volharding van deze jonge Belgische start-ups. De Rising Stars van dit jaar geloven rotsvast in hun product 

of service en dat is wat je nodig hebt. We zijn trots om hun verwezenlijkingen in de bloemetjes te kunnen 

zetten en we kijken er naar uit om hun verdere groeitraject te volgen.” 

 
De 2017 Belgian Deloitte Technology Fast 50-competitie wordt georganiseerd in samenwerking met ING, 

NetSuite/Oracle en Fortino Capital. 
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http://www.spott.tv/
http://www.beeple.eu/
http://www.inopsys.eu/
http://www.lynxcare.eu/
http://www.opinum.com/
http://www.pickit3d.com/
http://www.fibricheck.com/
http://quamotion.mobi/Mwc
https://www.spencer.co/
http://www.zensor.be/
http://www.fast50.be/
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/technology/articles/fast50-business-forum-rising-star-jury.html


 

 

Deloitte in België 

Deloitte is met meer dan 3.500 medewerkers en 11 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 2017 werd een 

omzet gerealiseerd van 480 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 244.400 professionals in alle werelddelen. Voor 

het boekjaar 2016 bedroeg de omzet meer dan 36.8 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 member firms. 

 


