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50 snelst groeiende Belgische technologiebedrijven en 10 
Rising Star finalisten bekend  
Met de Technology Fast 50- en Rising Star-finalisten onthult Deloitte topspelers binnen de 
Belgische start-upwereld. 
 
Brussel, 24 oktober 2018 -  Deloitte België publiceert vandaag de Technology Fast 50, de lijst van de 
vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van  België. Daarnaast maakt Deloitte ook de tien finalisten 
bekend die wedijveren voor de titel van Rising Star, 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 op 15 november 2018. Klik hier voor de volledige lijst 
van genomineerden. 
 
Speciaal voor de vijfde editie voorziet Deloitte een moment van ‘matchmaking’. Dit zal plaatsvinden tijdens 
het business forum dat jaarlijks aan de Awards Ceremony gekoppeld wordt. Deloitte brengt groeibedrijven 
met de CEO’s van corporates en familiebedrijven samen om zo deuren te openen die normaal gezien slechts 
heel moeizaam opengaan. Met deze ‘matchmaking’ wil Deloitte dus kruisbestuivingen stimuleren en de 
technologische innovatie hier in België nog sterker aanmoedigen. 
 
“De Technology Fast 50 ranking bewijst dat de Belgische scale-upwereld  heel succesvolle  innovatieve en 
disruptieve ondernemingen telt. Door hun disruptieve aanpak met focus op schaalbaarheid, de juiste 
teamspirit in een globale wereld, blijven de Belgische start-ups een pioniersfunctie vervullen in de (nabije) 
toekomst", vertelt Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Private. 

Bijkomende award categorieën 

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. Er wordt daarnaast 
ook een winnaar aangeduid in elk van onderstaande categorieën: 

1. Communications 
2. Environmental Technology 
3. Fintech 
4. Hardware 
5. Healthcare and Life sciences 

  

 



 

 

6. Media and Entertainment 
7. Software 

 
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 aan een pitch 
voor de externe jury wagen op 15 november.  

• APICBASE – Carl Jacobs 
• Around Media – Wannes Vanspranghe  
• Byteflies – Hans Danneels & Hans De Clercq 
• CrazyGames – Raf Mertens 
• Effi-Drive Smart Telematics – Jean-Paul Daveau & Bernard Berkein 
• Fullup – Catherine de Viron 
• June Energy – Vincent De Dobbeleer  
• REIN4CED – Michaël Callens & Niels De Greef 
• Spencer – Maarten Raemdonck 
• URBANTZ – Jonathan Weber 

 

Voor meer info ga naar www.fast50.be.  

De Rising Star jury wordt voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO Fortino Capital. Verder bestaat ze 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  
Ben Piquard - CEO & Coach Principal bij LeanSquare 
Pattie Maes - Professor Ambient Intelligence at Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Jonas Dhaenens - Founder & CEO at Combell Group 
 
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: “Het is fantastisch om te zien hoe de Rising Star – kandidaten vol toewijding en volharding 
hun strategisch verhaal vertegenwoordigen. Geloven in het eigen product of service is de sleutel tot succes. . 
Binnen Deloitte vinden wij het dan ook zeer belangrijk om een netwerk te creëren van succesvolle 
technologiebedrijven om zo de toekomst van de Belgische technologiewereld te verzekeren. We kijken er dan 
ook naar uit om hun groeiproces van dichtbij te volgen.  
 
De 2018 Belgian Deloitte Technology Fast 50-competitie wordt georganiseerd in samenwerking met 
NetSuite/Oracle en Fortino Capital. 
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Deloitte in België  
Deloitte is met meer dan 4.000 medewerkers en 13 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 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 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. 
 


