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2020: Een recordjaar voor WEALINS
WEALINS, de 100% Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in het uitwerken
van wealth insurance oplossingen, heeft per 31 december 2020 1,7 miljard euro aan premie-inkomsten
geboekt, goed voor een toename van bijna 70% ten opzichte van 2019. Hoewel 2020 een bijzonder jaar
was, getekend door de Covid-19-crisis, kon WEALINS rekenen op de loyaliteit en het vertrouwen van haar
partners, terwijl zij blijk gaf van flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Operationele uitmuntendheid ten dienste van de partner
Met bijna 30 jaar ervaring is de maatschappij in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler op
het gebied van levensverzekeringen in het kader van de vrije dienstverrichting vanuit Luxemburg. Haar groei
is op de eerste plaats te danken aan de deskundigheid, maar ook aan de motivatie en de inzet van haar 120
medewerkers:
Luc Rasschaert, CEO van WEALINS verduidelijkt: ' Sinds het begin van de crisis in maart 2020 hebben we
ons geconcentreerd op twee prioriteiten: de gezondheid van onze medewerkers vooropstellen door een
nieuwe werkorganisatie uit te rollen, en de relatie met onze partners in stand houden. Zo zijn onze teams
dus paraat gebleven en ik ben verheugd over het werk dat zij hebben verricht om onze partners en hun
cliënten dagelijks te blijven ondersteunen'.
Om dit te bereiken, kan WEALINS gebruik maken van synergiën van interne expertise en van haar knowhow,
met name op het gebied van complexe en niet-beursgenoteerde activa zoals private equity. De maatschappij
heeft het afgelopen jaar vastgesteld dat haar partners en hun cliënten hier veel belangstelling in hebben. De
deskundigheid van haar medewerkers heeft hier het verschil gemaakt.
Deze goede resultaten komen ook door het vertrouwen dat haar partners in haar hebben gesteld. Inderdaad
in tijden van onzekerheid hebben zij zich vanzelfsprekend tot de ondernemingen gewend waarin zij het
meeste vertrouwen hadden. De langetermijnvisie en klantgerichtheid van WEALINS stellen haar in staat om
perfect in te spelen op de zaken die haar partners en hun cliënten bezighouden. De maatschappij heeft dan
ook op al haar markten haar cliëntenbestand zien groeien, zowel Mass Affluent cliënten (vooral op de
Belgische en Franse markten) als (U)HNWI cliënten.
De maatschappij is tevens ook structureel en financieel sterk, met name dankzij de steun van haar
aandeelhouder, de Foyer-groep, waardoor ze snel op sectorveranderingen kan inspelen, zich verder kan
ontwikkelen en haar voortbestaan op lange termijn kan verzekeren. Zo heeft WEALINS eind 2020 haar fusie
met GB Life Luxembourg S.A. afgerond en zet zij haar groei voort met meer dan 13 miljard euro aan activa
onder beheer die volledig in units zijn belegd. Zij breidt daarmee ook haar productgamma uit, met name met
de 100% digitale ePlatinum-oplossing die gericht is op een meer gediversifieerd cliëntentype.
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Innovatie staat centraal in haar groeistrategie
Het jaar 2020 kende ook een versnelling van de digitale transformatie van WEALINS. De maatschappij en
haar aandeelhouder, de Foyer-groep, hebben innovatie immers niet alleen tot een ondernemingswaarde
verheven, maar ook tot een strategisch zwaartepunt voor ontwikkeling. Om haar partners een uitstekende
en innovatieve service te kunnen bieden, kiest WEALINS voor een aanpak die gebaseerd is op oplossingen
op maat en "klantgerichtheid". Zo heeft zij eind 2020 de succesvolle migratie afgerond naar een front to end
platform, waarmee er sneller, doeltreffender en betrouwbaar gegevens kunnen worden uitgewisseld met
haar partners. In haar streven om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren, wil WEALINS dit jaar haar
digitale transformatie voortzetten, met in het bijzonder de lancering van haar nieuwe e-Wealins platform voor
haar partners, alsook de digitalisering (intekening en verrichtingen online) van haar verzekeringscontracten.
Een andere uitdaging die WEALINS dit jaar staat te wachten: duurzame financiering met de integratie van
ESG-criteria (ecologie, sociaal en governance).
WEALINS in enkele cijfers:
• Bijna 30 jaar ervaring met wealth insurance
• 13,5 miljard € onder beheer
• 1,7 miljard € premie-inkomsten
• meer dan 120 medewerkers
• die 11 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen
• WEALINS heeft een sterke geografische diversificatie (zij is actief in 9 Europese landen), waarbij zij
op sommige markten zelfs pionier is.
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Over WEALINS S.A.
WEALINS S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij die reeds meer dan 28 jaar actief is in het kader van het vrij
verrichten van diensten. De maatschappij berust op de expertise en de knowhow van haar 100 medewerkers.
In samenwerking met professionele partners uit de consultancy en de financiële dienstverlening biedt WEALINS diensten aan
vermogende en mobiele cliënten. WEALINS biedt levensverzekerings- en kapitaalverzekeringsoplossingen voor inwoners van België,
Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden.
www.wealins.com
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