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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, 23 oktober 2019 -  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 14 november 2019. Klik hier voor de volledige lijst 
van genomineerden. 
 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking van 14 november vindt het Fast 50 Business Forum plaats. Keynote 
spreker Tammy Erickson, London Business School, zal waardevolle inzichten delen over ‘The Future of Work’. 
Tijdens de matchmaking, dat zal plaatsvinden gedurende het Business Forum, zal Deloitte de netwerken van 
technologieondernemers stimuleren door start-ups samen te brengen met corporates, familiebedrijven, 
investeerders en ondernemers. 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 en Programme Leader 
Deloitte's Technology Fast 50. 

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 een continue groei in de huidige en vorige Technology Fast 50 
ranking.  

Daarnaast wordt er 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 15 oktober stelden alle 61 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 14 november.  

• Calculus – Rob van Dun – Zutendaal  
• CompliData – Matthias Verbeke – Tervuren  
• Epilog - Jurgen Van Broeck – Ghent  
• Esoptra – Paul Carpentier – Herentals  
• Keyrock, Kevin de Patoul – Brussels 
• Magics Instruments, Jens Verbeeck – Geel  
• Mobit Belgium, Bernard De Groote & Alexander De Bièvre – Evergem  
• Settlemint, Matthew Van Niekerk – Leuven 
• ThermoVault, Sandro Iacovella – Genk  
• Unifly, Marc Kegelaers - Antwerp  

 

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 at the Antwerp Management School  
Heidi Rakels – Co-founder & CEO of GuardSquare 
Veroniek Collewaert - Professor in Entrepreneurship at the Vlerick Business School  
Nicolas Poelst - CEO & Sales Director at X-Ray Imaging Solutions 
Tammy J. Erickson- Adjunct professor London Business School 
 
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: “"De kwaliteit van de start- en scale-ups die we dit jaar met plezier hebben mogen 
ontmoeten, is de beste sinds de lancering van Deloitte's Technology Fast 50 vijf jaar geleden in België. De 
vindingrijkheid en toewijding van alle organisaties maakte het erg moeilijk om slechts 10 bedrijven te 
selecteren om door te gaan naar de laatste ronde van de Rising Star-competitie. We verwachten dat de 
meeste, zo niet alle, bedrijven in de nabije toekomst succes zullen boeken. ” 
 
De 2019 Belgian Deloitte Technology Fast 50-competitie wordt georganiseerd in samenwerking met 
NetSuite/Oracle, Fortino Capital en Vlerick Business School.  



 

 

### 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.400 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 2019 werd een 
omzet gerealiseerd van 565 miljoen euro. 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE 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 312.000 professionals in alle werelddelen. Voor 
het boekjaar 2019 bedroeg de omzet meer dan 46.2 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. 


