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Kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk voor een nog 
groter publiek 
 
MeDirect maakt online vermogensbeheer toegankelijk voor een nog groter 
publiek door het minimum instapbedrag te verlagen naar €5.000. Daarnaast 
lanceert MeDirect ook een nieuwe modelportefeuille in samenwerking met de 
beleggersblog ‘Mijn Kapitaal’. 
 
Online vermogensbeheer al vanaf € 5.000 
 
Een recent onderzoek* dat MeDirect Bank liet uitvoeren door het onafhankelijke onderzoeksbureau 
iVOX toont aan dat 40% van de niet-beleggers wel open staat voor beleggen, maar het niet doet 
omwille van de volgende, vier belangrijkste, redenen: onvoldoende beschikbaar vermogen (49%), 
onvoldoende kennis (28%), te veel risico (25%) en te weinig tijd (10%). De studie toont ook aan dat 
de meerderheid van de Belgen (60%) ongeveer €5.000 beschikbaar heeft om vandaag te beleggen. 
 
CEO Xavier De Pauw: “Door de instapdrempel voor online vermogensbeheer te verlagen tot €5.000 is 
er geen reden meer om niet te starten met beleggen. We raden onze klanten echter niet aan om al 
hun geld te beleggen. Het blijft natuurlijk belangrijk om een deel aan te houden als spaarbuffer voor 
onvoorziene omstandigheden en doelen op korte termijn. Maar voor het geld dat klanten niet 
onmiddellijk nodig hebben, is het aangewezen te beleggen voor een potentieel hoger rendement op 
lange termijn. De studie met iVox toont tevens aan dat maar liefst 65% van de beleggers in België 
tevreden is van het rendement van zijn of haar beleggingen. Dit ten opzichte van 90% van de Belgen 
die ontevreden is van het rendement van hun spaarboekje.” 
 
MeDirect was in 2013 de eerste om online vermogensbeheer in België aan te bieden. Dankzij een 
lage instapdrempel, lage kosten, onpartijdig advies en grote transparantie maakt de online bank 
kwalitatief beheer toegankelijk voor iedereen. Net zoals bij traditionele vermogensbeheerders, 
bepaalt MeDirect uw beleggersprofiel en stelt u een gespreide portefeuille voor. Met daarbij de 
nodig aandacht voor rendement en tegen een fractie van de kosten van het traditionele 
vermogensbeheer. MeDirect volgt de portefeuille op de voet op en herbalanceert indien nodig. 
Klanten hebben bovendien de mogelijkheid om maandelijks of op regelmatige tijdstippen €50 of 
meer bij te storten. 
 
CEO Xavier De Pauw: “We zijn blij dat online vermogensbeheer na twee jaar nu ook doorbreekt in 
België, met een toename van het aantal aanbieders en een stijgende interesse van het grote publiek. 
Tijdens de belangrijkste periode van het jaar, tussen januari 2015 en midden mei 2015, zag MeDirect 
zijn beheerd vermogen stijgen met 312 procent. Met de verlaging van de instapdrempel breken we 
de markt helemaal open en bieden we iedereen de mogelijkheid om het beste uit zijn geld te halen.” 
 



 
 
Lancering Modelportefeuille ‘Mijn Kapitaal Mixerfonds’ 
 
MeDirect en de beleggersblog Mijn Kapitaal stelden een portefeuille samen van 12 gemengde, 
eerder defensieve fondsen. Eén van de belangrijkste selectiecriteria is volatiliteit. Enkel fondsen die 
een stabiel koersverloop kunnen voorleggen over verschillende periodes, worden geselecteerd. 
 
Mijn Kapitaal team: “We zijn enthousiast dat onze Mixerfonds portefeuille een heel stuk 
toegankelijker geworden is voor alle beleggers. In één beweging kan er nu in alle fondsen uit de 
Mixerfonds portefeuille worden belegd en ook voor kleinere bedragen." 
 
Vele beleggers zijn vertrouwd met beleggingsfondsen maar weten niet goed hoe ze een gespreide 
fondsenportefeuille kunnen opbouwen. Met deze modelportefeuille reikt MeDirect een hulpmiddel 
aan om in één stap te beleggen in een gespreide fondsenportefeuille die ze dan zelf verder kunnen 
opvolgen. Dit in tegenstelling tot het online vermogensbeheer, waar MeDirect de portefeuille 
beheert. 
 
Starten kan al vanaf € 2.500. Tot voor kort nog €5.000, maar net zoals bij online vermogensbeheer 
werd ook het instapbedrag voor alle modelportefeuilles verlaagd. Klanten kunnen maandelijks of op 
regelmatige tijdstippen € 50 of meer bij te storten. 
 
MeDirect is zo het eerste beleggingsplatform in België dat klanten een keuze biedt tussen 
verschillende modelportefeuilles. “Onze open architectuur filosofie passen we ook toe op 
modelportefeuilles, waarbij de klant die graag een duwtje in de rug wil, in alle transparantie kan 
kiezen tussen verschillende kwalitatieve portefeuilles aan lage kosten”, aldus Xavier De Pauw, CEO 
van MeDirect. De bank plant in de toekomst het aanbod hiervan nog verder uit te breiden. 
 
Over MeDirect 
 
MeDirect Bank NV is een Belgische bank die eenvoudige spaar- en beleggingsproducten aanbiedt 
met als doel iedereen de mogelijkheid te geven het beste uit zijn geld te halen. Het spaargeld bij 
MeDirect valt onder het Belgische depositogarantiestelsel. Dit garandeert tegoeden tot maximaal € 
100.000 per persoon, per bank. Alle beleggingsproducten en vermogensbeheerportefeuilles worden 
in bewaring gegeven bij de veiligste bewaringsspecialisten voor strikte veiligheid. Reeds meer dan 
12.500 klanten kozen voor MeDirect en maar liefst 96% van hen geeft aan tevreden tot zeer 
tevreden te zijn. 
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*Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van MeDirect Bank. 
Onderzoek vond plaats tussen 26 - 30 augustus 2015 bij 600 Belgen die in het huishouden 
(mede)verantwoordelijk zijn voor sparen en/of beleggen in de leeftijdsgroep 18-79 jaar, 
representatief naar taal, geslacht, leeftijd en diploma. 
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Meer informatie over de rendementen van het MeDirect vermogensbeheer: 
http://www.medirectbank.be/nl-be/vermogensbeheer/rendementsoverzicht 
 
Meer informatie over de rendementen van de modelportefeuille ‘Mijn Kapitaal Mixerfonds’: 
http://www.medirectbank.be/nl-be/modelportefeuilles/mijn-kapitaal-mixerfonds-detail 
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