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MeDirect wordt volwaardige Belgische bank 
 
Voor het eerst in jaren verschijnt een nieuwe Belgische bank op het toneel. 
MeDirect was sinds september 2013 met een bijkantoor actief in ons land. Nu 
heeft MeDirect van de Nationale Bank van België (NBB) de licentie gekregen 
om als Belgische bank spaar- en beleggingsproducten aan te bieden. CEO Xavier 
De Pauw: “We bouwen onze aanwezigheid in België verder uit om zo nog 
dichter bij onze klanten te staan en nog beter in te spelen op hun 
verwachtingen.” 
 

Van bij de start in 2013 bood MeDirect al Belgische rekeningen aan. Als zelfstandige 
Belgische bank heeft MeDirect nu een eigen balans, en eigen kapitaalbuffers. Spaargelden 
bij MeDirect vallen voortaan ook onder het Belgische depositogarantiestelsel.  
 
CEO Xavier De Pauw: “Van bij de start in België hebben we ons geëngageerd om iedereen de 
mogelijkheid te bieden het beste uit zijn geld te halen. Zowel spaarders als beginnende en 
ervaren beleggers kunnen bij ons terecht voor kwalitatieve spaar- en beleggingsoplossingen. 
Als nieuwe Belgische bank kijken we ernaar uit om de democratisering van kwalitatieve 
spaar- en beleggingsoplossingen verder te zetten. We zijn hier om te blijven. Om die reden 
hebben we ook ons management team in Brussel fors uitgebreid met ervaren toptalent uit 
de Belgische financiële sector. 
 
MeDirect is ervan overtuigd dat sparen en beleggen eenvoudig en transparant horen te zijn. 
Maar ook dat iedereen andere noden heeft. Daarom biedt de bank verschillende 
oplossingen aan waaruit de klant kan kiezen. Kwaliteit staat hierbij voorop en om die reden 
werkt MeDirect nauw samen met Morningstar, één van 's werelds grootste onafhankelijke 
financiële onderzoeksbureaus. Samen gaan ze op onpartijdige manier op zoek naar de beste 
oplossingen wereldwijd voor uw spaargeld.  De combinatie van menselijke expertise 
(beleggingsexperts van Morningstar en MeDirect) en vernieuwende technologie laat 
MeDirect toe om kwalitatieve producten voor iedereen toegankelijk te maken.  
 
Zo is MeDirect bijvoorbeeld pionier in het democratiseren van vermogensbeheer. MeDirect 
biedt hetzelfde kwaliteitsbeheer aan voor instapbedragen van € 10,000 of € 1,000,000. En 
dit aan een fractie van de kosten van traditionele spelers en geheel online. Klanten hebben 
altijd inzage in de meest recente details van hun portefeuille, op het moment dat het hen 
uitkomt. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Een vriendelijke klantendienst staat ter 
beschikking van 9u00 tot 20u00 voor diegenen die toch graag nog even een van de 
medewerkers wenst te spreken.  



 
CEO Xavier De Pauw: Onze frisse en klantgerichte aanpak wist ondertussen meer dan 10.000 
klanten te bekoren. 96% van hen is tevreden tot zeer tevreden over onze producten en 
dienstverlening. Dat is onze grootste motivatie om te blijven innoveren voor onze klanten. 
 
Kerncijfers MeDirect (2 juni 2015) 
- Balanstotaal: € 430 mln 

- Eigen vermogen: € 80 mln 

- Kapitaalratio: 19,4% 

- Aantal klanten: 10.400 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor meer info 
 
Xavier De Pauw 
CEO MeDirect België 
xavier.depauw@medirectbank.be 
+32 (0) 2 518 50 14 
+32 (0) 470 10 98 43 
 
Wim Wuyts 
Head of Marketing MeDirect 
wim.wuyts@medirectbank.be 
+32 (0) 518 00 10 
+32 (0) 474 91 15 67 

mailto:xavier.depauw@medirectbank.be
mailto:wim.wuyts@medirectbank.be

