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Private bank opnieuw op overnamepad 
 
Dierickx Leys Private Bank neemt beursvennootschap  
Van Goolen & Co over 
 
 
Antwerpen, 15 juli 2020 – De klanten van Beursvennootschap Van Goolen & Co worden onderdeel van 
Dierickx Leys Private Bank. Met de goedkeuring van de Nationale Bank worden alle klanten 
overgedragen en verstevigt Dierickx Leys zijn positie in het landschap van private banken.  
 
Van Goolen & Co werd opgericht in 1920. Beleggingen in aandelen en obligaties vormen van oudsher 
de hoofdactiviteit van deze Antwerpse beursvennootschap. Op 9 juli jl. gaf de Nationale Bank aan 
Dierickx Leys Private Bank de definitieve goedkeuring voor de overname. 
 

 

Win-winsituatie 
 
Herman Hendrickx, CEO bij Dierickx Leys Private Bank : “Begin vorige week kregen we officieel groen 
licht van de Nationale Bank voor deze overname. Van Goolen & Co wordt binnen Dierickx Leys 
Private Bank geïntegreerd : het gaat om een overname van het handelsfonds, we nemen alle assets 
over.” 
 
Het honderdjarige Van Goolen & Co sprak met verschillende partijen alvorens met Dierickx Leys in 
zee te gaan. Patricia Cappaert, zaakvoerder: “We hebben bewust voor Dierickx Leys gekozen. We 
waren geen onbekenden voor mekaar, er was tevoren al een vorm van samenwerking. Met de 
overname kunnen onze klanten op mij een beroep blijven doen als contactpersoon, alsook op de 
vertrouwde diensten. Daarnaast zullen ze voortaan kunnen intekenen op een ruimer aanbod van 
producten en diensten en belangrijk voor onze klanten is dat ze ook digitaal aan de slag kunnen. 
Dierickx Leys Private Bank breidt zo zijn klantenbestand verder uit. Het is een win-winsituatie voor 
alle betrokkenen.” 
 
Eerder dit jaar nam Dierickx Leys al beursvennootschap Lawaisse uit Kortrijk over. Herman Hendrickx: 
“Na jaren van puur organische groei laten deze overnames ons toe om sneller te groeien in een 
concurrentiële markt. We maakten dit jaar al twee zo’n sprongen. We bouwen verder.” 
 

 
 

*   *.  * 
 

Over Dierickx Leys Private Bank 
Dierickx Leys Private Bank werd opgericht in 1901. De jongste decennia evolueerde de instelling van 
wisselagent over effectenbank tot de huidige private bank. Dierickx Leys biedt diensten aan zoals 
adviserend en discretionair beheer, vermogensbeheer, vermogensplanning en fondsen. Dierickx Leys 
telt 58 medewerkers, verspreid over zijn vestigingen in Antwerpen, Mortsel, Gent en Kortrijk. 
 

*   *   * 
 

mailto:info@dierickxleys.be

