
Nederland teltvier keer

meer tech tijgers danBelgië
HetAmsterdamseAdyen dat een DELOITTE TECHNOLOGY FAST 50
onlinebetalingsplatform heeft
ontwildteld is het snelst gToei Jop 5 Locatje Groej
ende technologiebednjr van de
lage landen De top 50 bevat 1 M n Amsterdam NL 14 284
slechts tien Belgische namen 2 Improve Digital Amsterdam NL 8 662

3 Greenpeak Technologies Utrecht NL 5 340

WIM DE PRETER 4 CMOSIS Antwerpen B 4 098
De drie podiumplaatsen in de Tech 5 Payroll Works Amsterdam NL 3 975
nology fast 50 ranglijst die elkjaar
wordt opgesteld door het consul De andere Belgen in de top 50
tingbureau Deloitte gaan dit jaar 8 LayerWise Leuven 2 856
naar Nederlandse bedrijven De ab
solute winnaar Adyen is het enige 10 Itext Software Group Destelbergen 2 625
bedrijfuitdelijstdatdevoorbijevijf 11 Basalte Merelbeke 2 449
jaar een vijfcijferig groeipercentage 14 Destiny Zaventem 1 676
kon voorleggen van 14 284 procent u Fishing Cactus Bergen 1 343
om precies te zijn Het bedrij ont
wikkelde een platformvoor interna 19 Belighted Louvain la Neuve 1 155
tionale betalingen dat compatibel is 35 OpenERP Brussel 636
met tientallen nationale systemen 46 GeoSea Zwijndrecht 448

Opmerkelijk is dat de CEO van het i
u j r tt 4 j t 8 Openway Europe Mont Samt Guibert 418bednji Pieter van derDoes tienjaar
geleden al eens de eerste plaats in de
lijstwegkaaptemet zijn bedrijfBibit aanmerking te komen voor de Fast vorig jaar OpenERP staat ditjaar op

Improve Digital oplossingen 50 Die trofee ging naar het Neder 35 Het bedrijfmaakt ERP pakketten
voorrealtime onlineadvertenties en landsebedrijfBrightComputing dat software voor het beheer van be
Greenpeak Technologies zuinige software maakt om serverparken ef drijfsprocessen vooral voor kmo s
chips voor draadloze domoticatoe ficiënter te laten werken De onder De andere Belgische toppers van vo
passingen eindigden op de tweede scheiding voor het bedrijf dat gedu rigjaarwarenDauvister GeoSea No
en derde plaats De eerste Belg staat rende het grootste aantal jaren en madesk Openway Europe Profacts
op nummer vier Cmosis een Ant met gemiddeld de hoogste groei in Voxbone enWeePee Telecom
werpse producent van beeldsenso de ranglijst staat ging naar het Ne Om in aanmerking te komen
ren die aan de basis liggen van digi derlandse e commercebedrijfEmesa voor de lijst moeten bedrijven actief
tale camera s Het bedrijf staat aan de die onder meer de reissite vakantie zijn in een technologische sector
wereldtop in industriële toepassin veilingen nl uitbaat minstens vijfjaar oud zijn en geves
gen Deloitte gafook een Rising Star Er komen tien Belgische ondeme tigd in de Benelux De omzet moest
Award wegaan hetmeest beloftevol mingenvoor in de top 50 vanDeloit in 2008 minstens 50 000 euro be
le bedrijf dat nog te jong is om in te De hoogst geklasseerde Belg van dragen en in 2012 minstens 800 000
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