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PERSBERICHT
Brussel, 19 september 2018 

Nieuw team aan het roer zet in op verdere innovatie en groei 

MeDirect vijf jaar actief in België 

In 2013 startte MeDirect met als missie spaarders en beleggers een alternatief te bieden om het 
beste uit hun geld te halen. Vandaag staat MeDirect vooral gekend als dé fondsenbank met 
meer dan 500 fondsen en kant-en-klare modelportefeuilles. Nieuwe spaarformules en online 
vermogensbeheer zagen het licht. Met haar vijfde verjaardag krijgt de bank een nieuwe CEO aan 
het roer, geflankeerd door een Chief Commercial Officer.  

Philippe Delva – reeds sinds 2015 voorzitter van het Audit en Risk Comité 
van MeDirect Bank NV – treedt aan als de nieuwe CEO van MeDirect, op 
een moment dat de bank zich heeft weten te positioneren als belangrijke 
uitdager binnen de Belgische bankensector : “Met meer dan 500 fondsen 
van 60 gerenommeerde fondsenhuizen en kant-en-klare 
modelportefeuilles, zonder instap- en uitstapkosten, is MeDirect op 
amper vijf jaar tijd uitgegroeid tot dé fondsenbank. We boden in België als 
eerste online vermogensbeheer aan: instappen kan al vanaf 5.000 EUR. 
Ten slotte innoveerden we met spaarrekeningen met één rentevoet. Op 
dat elan zullen we verder werken.”  

Investeren in de reële economie 
De vernieuwende aanpak leverde de jonge bank enkele awards op en wist ook 30.000 klanten te 
overtuigen Sinds de lancering vertrouwden klanten MeDirect 1,5 miljard EUR toe (1,1 miljard EUR 
spaargelden en 425 miljoen EUR beleggingen, verdeeld over fondsen, modelportefeuilles, online 
vermogensbeheer en andere beleggingen). Met het kapitaal en de deposito’s van haar klanten 
verstrekt MeDirect leningen aan Europese bedrijven. Op deze manier investeert MeDirect in de 
reële economie. 
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Resultaten 2018 
Recent creëerde MeDirect de functie van Chief Commercial 
Officer. Anne Coppens, van 2009 tot 2018 achtereenvolgens 
Chief Operations Officer en Chief Commercial Officer bij 
Argenta, vervoegde MeDirect begin september: “Op vijf jaar 
tijd heeft MeDirect een mooie klantenbasis opgebouwd. De 
eerste zes maanden van 2018 zette MeDirect alweer positieve 
resultaten neer: de spaargelden namen met 7% toe, het 
belegd vermogen met 12%. Door de rol van CCO af te splitsen, 

wil deze bank haar verdere groeiambities waarmaken. Met mijn ruime ervaring bij retailklanten en 
kennis van marketing en digitalisering in de bankensector, ben ik goed geplaatst om hieraan een 
bijdrage te leveren.” 

(Einde persbericht) 

* * *
Over MeDirect 

MeDirect Bank NV is een Belgische bank die eenvoudige en kwalitatieve spaar- en 
beleggingsproducten aanbiedt. De bank wil haar aanbod voor iedereen toegankelijk maken via 
lage kosten, lage instapbedragen en een gebruiksvriendelijke website. Vandaag telt MeDirect ruim 
30.000 klanten. Zij kunnen kiezen uit verschillende spaar- en termijnrekeningen met rentes die tot 
de hoogste in de markt behoren. Er kan worden belegd in fondsen, aandelen, trackers en 
obligaties. Daarnaast biedt de bank ook kant-en-klare modelportefeuilles  die toelaten in één stap 
in een gespreide portefeuille van fondsen te beleggen. Beleggingen kunnen ook worden 
uitbesteed aan de experts van MeDirect Vermogensbeheer. 
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Wim Wuyts 
Head of Marketing MeDirect 
wim.wuyts@medirectbank.be 
+32 (0) 2 518 00 10
+32 (0) 474 91 15 67

Sybil Van Torre 
Cantilis 
svantorre@cantilis.be 
+32 (0) 9 331 57 67
+32 (0) 498 86 72 00

http://www.medirect.be/
mailto:info@medirect.be
http://www.medirect.be/
mailto:wim.wuyts@medirectbank.be



