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Lombard International Assurance blijft groeien in België  
 

- Lombard International Assurance viert de eerste verjaardag  
van de officiële opening van zijn Belgische bijkantoor. 

 
- Nicolas Demarest is benoemd tot Belgian Branch Manager om de groei verder te stimuleren. 

- De Belgische markt zag sedert de opening van het bijkantoor een gestage groei in premies. 

 
 

11 september 2017 - Luxemburg: In september was het precies een jaar geleden dat Lombard 
International Assurance, een wereldleider in vermogensstructurering voor kapitaalkrachtige personen, zijn 
Belgische bijkantoor opende.  
 
Het bedrijf kondigde vandaag ook de vaste benoeming aan van Nicolas Demarest tot Branch Manager. 
Nicolas Demarest zal vanuit het kantoor in Brussel verantwoordelijk zijn voor de verdere commerciële 
ontwikkeling van de Belgische markt.  
 
In 2016 introduceerde Lombard International Assurance een nieuwe oplossing op de Belgische markt: een 
Belgische levensverzekeringsovereenkomst gekoppeld aan een intern beleggingsfonds, waarvoor Lombard 
International Assurance, als eerste buitenlands bedrijf in België, een belastingruling van de Belgische 
belastingadministratie kreeg.*  
 
Nicolas Demarest: “De vermogensbeheersector en het wettelijke kader waarbinnen het in België opereert, 
zijn de voorbije jaren sterk veranderd. Wij hebben onze oplossingen verbeterd om aan de behoeften van onze 
cliënten te voldoen en wij zijn er trots op dat wij als eerste bedrijf in België dit soort 
levensverzekeringsoplossingen, gekoppeld aan een geïndividualiseerd intern fonds aanbieden.” 
 
Luca Bertacchi, Regional Sales Director voor Centraal- en Zuid-Europa voegt daar nog aan toe: “Onze 
aanwezigheid in België is sterk gegroeid in de afgelopen 25 jaar. Lombard International Assurance heeft zich 
met succes aangepast aan de veranderende omgeving, niet alleen door onze marktkennis en -expertise te 
benutten, maar ook door een waaier van digitale diensten aan te bieden. Connect, ons nieuw digitaal 
platform, maakt nu integraal deel uit van ons aanbod op de Belgische markt.” 
 
 
* De ruling werd uitgevaardigd door de Belgische Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB). 
De DVB beslist over de juridische toepassing van de belastingwetten in België.  
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Over Lombard International 
 
Lombard International is een toonaangevende wereldwijde op levensverzekeringen gebaseerde leverancier 
van vermogensoplossingen. Ze brengt de kracht en ervaring van twee gespecialiseerde 
levensverzekeringsmaatschappijen samen, die meer dan 25 jaar ervaring en marktleiderschap in hun 
respectieve domeinen bezitten. Lombard International biedt vermogensstructureringsoplossingen, door 
gebruik te maken van private plaatsing van levensverzekeringen en lijfrenteproducten voor vermogende 
personen, hun familie en instellingen over de hele wereld.  
 
De wereldwijde groep, met als merk Lombard International, kwam op de markt in september 2015. Lombard 
International heeft vestigingen in Luxemburg en Philadelphia. Door deze gecombineerde wereldwijde 
aanwezigheid kan ze voldoen aan complexe behoeften van klanten wereldwijd, maar toch gevoelig blijven 
voor de plaatselijke cultuur en mentaliteit. Het bedrijf is marktleider in het leveren van multi-jurisdictionele 
vermogensstructureringsoplossingen via netwerken van partners in de Verenigde Staten, Europa, Azië en 
Latijns-Amerika.  
 
Het wereldwijde beheerde vermogen bedraagt meer dan € 77.5 miljard, met wereldwijd meer dan 600 
personeelsleden, waaronder meer dan 60 technische experts gespecialiseerd in meer dan 20 jurisdicties.  
 
Voor meer informatie over Lombard International kunt u terecht op: www.lombardinternational.com  
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