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Brussel-Luxemburg, woensdag 28 oktober 2015 

 

Belfius Insurance en Valor Groep hebben een verkoopovereenkomst over IWI 

International Wealth Insurer gesloten 

 

Valor Groep neemt de meerderheidsparticipatie over van Belfius Insurance in IWI 

International Wealth Insurer. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de 

Luxemburgse regelgever.  

 

Als Luxemburgse verzekeraar beheert IWI meer dan 3 miljard euro activa voor haar 

verzekeringscliënteel. Opererend onder ofwel het regime van vrije dienstverlening (in 

Luxemburg, België, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk) of door een lokale vestiging 

(Zwitserland), richt IWI zich op professionele vermogensbeheerders en vermogensplanners.  

 

Waarom deze overeenkomst? 

 

Van bij de start heeft Belfius Groep beslist zich te concentreren op haar Belgische 

activiteiten. In lijn met deze strategie ging Belfius Insurance op zoek naar een nieuwe 

partner voor IWI, die motiverende vooruitzichten kan bieden voor alle stakeholders. Valor 

Groep was op haar beurt op zoek naar een entiteit met een solide reputatie, ervaren 

medewerkers en partners om haar ambitieuze groeistrategie in Europa te realiseren. Als 

centraal platform van de nieuwe groep gesitueerd in het hart van de Europese Unie, zal IWI 

haar knowhow en dienstenaanbod verder uitbouwen ten dienste van haar klanten en 

onafhankelijke distributeurs. Daarbij zal ze Luxemburg promoten als een bijkomende 

duurzame oplossing, toegankelijk voor de partners van Valor Groep. 

 

Wie is Valor Groep? 

 

Net zoals IWI, focust Valor Groep zich op het verlenen van totaaloplossingen (o.a. 

verzekeringen) voor gefortuneerde cliënten. Valor biedt wereldwijd oplossingen aan meer 

dan 4.500 verzekerden en beheert meer dan 6 miljard dollar aan activa.   

 

De voorzitter van Valor Groep Hugh Dunkerley legt uit: ‘Voortbouwend op het merk IWI, 

willen we de activiteiten van IWI verder laten groeien als essentieel onderdeel binnen Valor 

Groep. Als nieuwe aandeelhouder ondersteunen we dit ambitieuze doel ten volle, verder 

voortbouwend op de uitstekende dienstverlening waarvoor IWI bekend staat. We zijn 

eveneens fier BIL - Banque Internationale à Luxembourg - als mede-aandeelhouder te 

behouden en zo het langdurige partnership te consolideren en uit te breiden.’ 

 

CEO van IWI, Luc Rasschaert, legt uit: ‘IWI verwelkomt Valor Groep als haar nieuwe 

aandeelhouder, die niet enkel continuïteit verzekert, maar ook stevige groeiperspectieven 
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biedt in een snel veranderende wereld. Een omgeving die een uitstekende reputatie, 

doorgedreven expertise en uitstekende kwalitatieve dienstverlening vereist om succesvol te 

kunnen zijn. Deze overeenkomst maakt IWI sterker en dat is positief voor zowel klanten, 

distributeurs als medewerkers. Bovendien versterkt deze operatie onze bijdrage aan 

Luxemburg als gespecialiseerd internationaal competence center voor financiële 

dienstverlening en vermogensbeheer.’  

 

Over Belfius Insurance 

Belfius Insurance is de verzekeringspoot van Belfius Bank & Verzekeringen, en verdeelt haar 

producten (Leven, niet-Leven en kredieten) op de Belgische verzekeringsmarkt. 
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