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Delen Private Bank 

wint Gouden Stier ‘Private Bank van het jaar’ in Nederland!  
 

Al 16 jaar worden in Nederland de IEX Gouden Stier awards uitgereikt. Jaarlijks beloont de 

organisatie de partijen die volgens de Gouden Stier-jury opvallende positieve prestaties leverden 

voor beleggers. Dit jaar wint Delen Private Bank de prijs van ‘Private Bank van het jaar’ in Nederland. 

“Dat we nu Private Bank van het Jaar zijn, is mede te danken aan het positieve oordeel dat klanten over 

ons hebben gegeven in het tevredenheidsonderzoek van beleggersplatform IEX. Hiervoor zijn wij hen 

enorm dankbaar. Onze nominatie voor de Gouden Stier was het directe gevolg,” zegt Frederik Kalff, 

Directeur Delen Private Bank Nederland. “ De Gouden Stier is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 

voor beleggingsproducten en -diensten, waaronder private banking. Het kan bestaande klanten 

bevestigen in hun keuze voor ons en ervoor zorgen dat nieuwe klanten makkelijker aankloppen. Dit 

vooral omdat we als naam een nieuwkomer zijn op de Nederlandse markt voor vermogensbeheer en 

veel mensen ons simpelweg nog niet kennen. Voor ons team is de bekroning een enorme opsteker en 

een bevestiging dat we op het juiste pad zijn.” 

Delen Private Bank is sinds eind 2015 actief in Nederland. Vorig jaar nam Oyens & van Eeghen de naam 

van het Belgische moederbedrijf over.  

Michel Buysschaert, CEO Delen Private Bank: “In 2015 hebben we met de overname van Oyens & Van 

Eeghen voet aan wal gezet in Nederland. De collega’s in Nederland hebben een heel erg mooie groei 

gerealiseerd in de afgelopen jaren. Dat deze inspanningen worden erkend met deze prestigieuze prijs, 

is fantastisch nieuws. De groeimogelijkheden in Nederland staan nog steeds erg hoog op onze 

strategische groepsagenda. In 2019 namen we Nobel Vermogensbeheer over, de overname van 

Groenstate Vermogensbeheer wordt binnen enkele weken finaal afgerond. We hebben er alle 

vertrouwen in dat de groei gestaag zal blijven evolueren in de komende jaren.” 

Sinds eind 2015 steeg het beheerde vermogen in Nederland tot meer dan 1 miljard euro, het aantal 

rekeningen in beheer verviervoudigde.   

Het juryverslag argumenteert dat Delen Private Bank als winnaar werd geselecteerd omdat de bank 

een vermogensdashboard ontwikkelde waarbij klanten helder inzicht krijgen in hun volledige 

vermogenspositie. Ook het feit dat Delen Private Bank over de afgelopen periode hogere rendementen 

behaalde tegen een lagere kost, was een belangrijk argument om de Gouden Stier voor ‘Private Bank 

van het jaar’ toe te kennen.  
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Voor meer informatie over Delen Private Bank Nederland: https://www.delen.bank/nl-nl/ 

Perscontact: caroline.dewolf@delen.bank  

 

Over Delen Private Bank 

Delen Private Bank is een vermogensbeheerder gespecialiseerd in discretionair beheer en 

vermogensplanning. Haar missie? Het vermogen van haar klanten op een actieve en doordachte 

manier beheren en plannen, met het oog op een evenwichtige groei en een vlotte overdracht naar 

de volgende generaties. Persoonlijk contact, een langetermijnvisie en een duurzame aanpak 

kenmerken haar filosofie. De bank wordt gesteund door twee stabiele aandeelhouders: de familie 

Delen en de groep Ackermans & van Haaren. Groep Delen is actief in 5 landen en stelt 952 mensen te 

werk. Het totaal toevertrouwd vermogen bedroeg 48 miljard euro (cijfer Groep Delen) op 

31/12/2022. 
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