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Berchem, 5 oktober 2017 

 

 

Peter Philippaerts benoemd tot Head of Invest & 
Distributie van AXA Bank Belgium. 

 

 
 

 
Peter Philippaerts wordt benoemd tot lid van de Management Board van AXA Bank en zal verantwoordelijk zijn 

voor de customer journey invest (vermogende klanten) en voor distributie. Peter is momenteel operationeel 

directeur van UVC Brugmann en was daarvoor verantwoordelijke distributie bij Belfius en eerder Dexia. Hij zal 

AXA Bank vervoegen op 1 december 2017. De benoeming is onder voorbehoud van het akkoord door de 

toezichthouder. 

“Ik wil Peter Philippaerts heel hartelijk welkom heten bij AXA Bank. Met zijn lange ervaring in de 

bankensector, met name in distributie, operations en strategie, en zijn ervaring als operationeel directeur 

bij UVC Brugmann waar hij onder andere instaat voor het klantgericht maken van de processen, is hij de 

geknipte persoon om voor AXA Bank het segment van vermogende klanten voor beleggingen én het 

distributienet te leiden.” [Peter Devlies, CEO]  

 
Sabine De Rycker (vandaag Chief Commercial Officer en lid van de Management Board) zal vanaf de komst van 
Peter Philippaerts het transformatieproject van het distributienet leiden en wordt adviseur van de Management 
Board van AXA Bank.  
 

“Ik heb Sabine gevraagd om voor de nodige tijd de verantwoordelijkheid op te nemen voor het 

transformatieproject van onze distributie. Ik ben ervan overtuigd dat ze de juiste persoon is – heel dicht 

bij het terrein – om ons distributienet te begeleiden bij de vele veranderingen. Ik wil Sabine bedanken 
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voor de jarenlange toewijding, voor haar bijdrage en de energie die ze vanuit de Management Board aan 

de dag heeft gelegd om AXA Bank vooruit te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat ze dezelfde passie voor 

dit bedrijf en haar mensen zal leggen in haar nieuwe takenpakket.” [Peter Devlies, CEO]  

  
Over Peter Philippaerts 
Peter Philippaerts (51) behaalde een Master diploma in Economie (KU Leuven). Nadat hij verschillende posities 
bekleedde in distributie bij Dexia Bank, werd hij algemeen directeur distributie voor Dexia Bank, later Belfius 
Bank van 2006 tot 2012. Van 2012 tot 2013 was hij algemeen directeur operations bij Belfius Bank, tot hij Ordina 
Belgium vervoegde om er Operations Director te worden. In 2015 werd hij bij UVC Brugmann benoemd tot Chief 
Operating Officer. 
 

  
   

Over AXA Bank Belgium 

Zevende Belgische bank naar balanstotaal. Vijfde plaats voor woonkredieten, zesde 
voor sparen. 600 kantoren ( netwerk van zelfstandige bankagenten) en 850 werknemers 
staan ten dienste van 800.000 klanten in België. Met 17 miljard euro aan Belgische 
spaargelden wordt voor 17 miljard euro geleend aan Belgische gezinnen, zelfstandigen 
en zeer kleine ondernemingen. AXA Bank Europe noteert bij Standard&Poors A+ (long 
term – stable outlook); en bij Moody’s A2/P-1 (stable outlook). AXA Bank maakt deel uit 
van de AXA Groep, een toonaangevende internationale financiële speler met 107 
miljoen klanten met 166.000 medewerkers aanwezig in 59 landen. Wereldwijd is AXA 
het nummer 1 verzekeringsmerk en AXA Bank is in België een sterke financiële speler 
die eind 2016 tot Bank van het Jaar verkozen werd. 
 
Dit persbericht is ook te vinden op www.axabank.be/pers  

 Meer informatie: 

Persteam AXA Bank Belgium: 
Wim Pauwels (wim.pauwels@axa.be // +32 479 65 17 12) 
Lisa Pieters (lisa.pieters@axa.be // +32 491 96 95 16)  

   

 

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 

Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue reliance 
should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results and 
AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to Part 4 - “Risk factors and risk management” of AXA’s Document de Référence 
(Annual Report) for the year ended December 31, 2016, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business, and/or results of operations. AXA undertakes no 
obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 
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