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Uitreiking Deloitte Technology Fast50 Benelux Award;

Nederlandse Belsimpel is snelst groeiende technologiebedrijf van de Benelux,
met omzetgroei van 16.155 procent
OpenERP uit Brussel is het eerste Belgische bedrijf in de Deloitte Technology Fast50 ranking, op de 8e plaats
GeoSea uit Zwijndrecht is het bedrijf met de hoogste omzet in de Fast50 ranking
Belgische Ovizio is “Most Disruptive Innovator” en 24iMedia wordt Rising Star 2012
Brussel, 12 oktober 2012 – Belsimpel is de winnaar van de Deloitte Technology Fast50 Benelux 2012. Het
bedrijf, een webshop gevestigd in Groningen, staat bovenaan in de ranking van de vijftig snelst groeiende
technologiebedrijven in Nederland en België: de afgelopen vijf jaar realiseerde Belsimpel een omzetgroei
van maar liefst 16.155 procent. Het eerste Belgische bedrijf in de ranking van de Deloitte Technology
Fast50 Benelux is OpenERP uit Brussel, dat de voorbije 5 jaar een omzetgroei van 1549 procent noteerde.
GeoSea uit Zwijndrecht was het bedrijf met de hoogste omzet in de ranking, en kreeg hiervoor ook een
speciale erkenning. Een ander Belgisch bedrijf dat in de schijnwerpers werd geplaatst, was Ovizio, dat de
titel van “Most Disruptive Innovator” wegkaapte. De Rising Star Award, die uitgereikt wordt aan de
meest innovatieve bedrijven die jonger zijn dan 5 jaar, werd dit jaar gewonnen door 24iMedia.
Het Deloitte Rising Star Event en de Technology Fast50 Award Ceremonie vonden gisteren plaats in Den Haag.
Tijdens een galadiner vernamen de vijftig genomineerde technologiebedrijven uit de Benelux de rankschikking
van de snelste groeiers.
De snelst groeiende technologiebedrijven in de Benelux: eerste Belg op de 8ste plaats
Belsimpel uit Groningen levert alles op het gebied van mobiele devices, zowel producten als abonnementen,
gebaseerd op een eigen technologisch platform. Het bedrijf, opgericht in 2007, kwam dit jaar voor het eerst in
aanmerking voor de Fast50 en gaat meteen met de hoofdprijs aan de haal. Jeroen Doorenbos, CEO van
BelSimpel geeft aan: “Ons business model is simpel en dit is ook ons credo: keep it simple. Wij willen de beste
zijn in alles en dat kan alleen als je het simpel maakt voor de Nederlandse beller”. Rorix (bedrijf gespecialiseerd
in het beheer en de exploitatie van woongerelateerde webshops in combinatie met fysieke showroom(s)) en
Avangate (provider van eCommerce Oplossingen) eindigden op een tweede en derde plaats met
groeipercentages van respectievelijk 3509% en 3051%.

De eerste Belg in de ranking van de 50 snelst
groeiende technologiebedrijven in de Benelux
was OpenERP uit Brussel, dat op een 8ste
plaats in de ranking uitkwam met een
omzetgroei van 1549%. OpenERP werd in
2005 opgericht door CEO Fabien Pinckaers en
biedt Open Source Business Applications aan.
Vandaag telt OpenERP 200 werknemers. 450
partners maken gebruik van de OpenERP
software, en dit in meer dan 76 verschillende landen. Fabien Pinckaers was heel erg blij met deze plaats in
de ranking, en gaf aan: “Dit is nog maar het begin. OpenERP gaat het verschil maken in de wereld van
business applicaties”.
Luc Van Coppenolle, TMT Practice Leader en Partner bij Deloitte België, voegt toe: “Het is indrukwekkend om
vast te stellen dat in het huidig economisch klimaat, technologisch innoverende bedrijven goed blijven presteren.
De groeipercentages over de hele ranking heen liggen dit jaar uitzonderlijk hoog”.
Opvallende bedrijven: Sustainable Grower Award voor Adversitement, en een extra erkenning voor
GeoSea uit Zwijndrecht
Tijdens de avond werden er een aantal opvallende bedrijven in de schijnwerpers gezet. Zo ging de Sustainable
Grower Award, een erkenning voor duurzame groei, dit jaar naar Adversitement. Van Coppenolle: “Dit bedrijf
staat al sinds 2009 elk jaar in de Technology Fast50. Dit jaar eindigde het bedrijf op een 44e plaats; een
bijzondere prestatie.”
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 141 miljoen euro namelijk de onderneming met de hoogste omzet in de ranking.
24iMedia wordt Rising Star en Belgische Ovizio is Most Disruptive Innovator
De bedrijven jonger dan vijf jaar hielden tijdens de middag Elevator Pitches. Hierbij streden twaalf
genomineerde bedrijven om de titel “Rising Star 2012”. 24i Media werd door een onafhankelijke jury,
voorgezeten door Elderd Land van Gimv, uitgeroepen tot deze Rising Star 2012. De jury beoordeelde de twaalf
genomineerden op een aantal onderdelen, waaronder schaalbaarheid, innovatiekracht en de omzetpotentie. Op al
deze punten sprong 24i Media eruit.
Martijn van Horssen van 24i Media: ‘Wij zijn enorm trots dat we de Rising Star Award 2012 hebben gewonnen.
Het bewijst dat we terecht geloven in onze twee stuwende krachten: de disruptieve impact van het fenomeen
SmartTV op het medialandschap, en het concurrentievermogen van de eigen organisatie. Het markeert ook een
nieuwe fase voor onze organisatie, waarin we de vleugels verder zullen uitslaan naar nieuwe platformen en
nieuwe markten."
Daarnaast werd onder de Rising Star genomineerden ook gestreden om de prijs voor de Most Disruptive
Innovator van Fast50 partner Gimv. Ovizio Imaging Systems (een spin-off van de ULB) kwam hierbij als
winnaar uit de bus, vanwege hun innovatieve vernieuwde toepassing van bestaande technologieën waarmee zij
wereldwijd een verschuiving teweeg kunnen gaan brengen in hun markt. Ovizio, opgericht eind 2009, ontwikkelt
en commercialiseert namelijk 3D digitale holografische microscopen gebaseerd op technologie (hard- en

software) van het Microgravity Research Center van de faculteit Toegepaste Wetenschappen van de ULB. CEO
Philip Mathuis van Ovizio is trots: “Deze bevestiging na 2,5 jaar toont aan dat onze technologie voor
kankerdetectie in de toekomst een enorme impact zal hebben”.
De volledige rangschikking is te vinden in bijlage.
###
Over Deloitte Technology Fast50
Deloitte organiseert samen met haar sponsorpartners ABN AMRO, AgentschapNL, AKD, NYSE Euronext, Gimv en L&DJ,
de Technology Fast50. De Deloitte Technology Fast50 is een verkiezing van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van
Nederland en België. 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 1 en de 5 jaar bestaan.
Kijk voor meer informatie op www.fast50.be.
Over Deloitte
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Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu
Limited. Voor het boekjaar 2012 werd een omzet gerealiseerd van 334 miljoen euro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige member firms, 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 over 195.000 professionals in alle werelddelen. Voor het
boekjaar 2012 bedroeg de omzet meer dan 31.3 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.

