
Innovatieve oplossingen voor verzekeren
Levensverzekeringen 

Bedrijfsprofi el



Compagnie Financière Quantum is een particuliere investeringsmaatschappij die wordt 

bestuurd en gecontroleerd door de oprichters van de ondernemingsgroep.
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Onze bedrijfsstrategie heeft tot doel de ontwikkeling van speciale oplossingen, waarbij 

een meerwaarde voor onze cliënten kan worden bereikt.

verzekeringstechnische methodes en wiskun-
dige modellen.

Als gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij
bieden wij exclusieve, op maat gesneden
productoplossingen. Onze portfolio bevat geen 
producten voor een eigen of rechtstreekse 
verkoop. Quantum ontwikkelt productideeën 
uitsluitend voor speciale cliënten of in het 
kader van een vast handelspartnerschap. 
Op deze manier kunnen wij bij iedere opdracht 
de meest effectieve oplossing bieden.

De Quantum Groep heeft haar successtrategie 
al meerdere malen kunnen bewijzen door het 
op de markt invoeren van innovatieve product-
ideeën – zowel bij levens- als ook bij schade- 
en aansprakelijkheidsverzekeringen. Innovatie 
is de drijfveer van onze onderneming.

Onze bedrijfsfi losofi e luidt: concentratie op 
onze sterke punten. Activiteiten op ieder 
ander gebied geven wij uit handen aan 
gespecialiseerde partners. De sectoren 
verkoop en informatietechnologie zijn twee 
voorbeelden voor ons samenwerkingsmodel:
we beschikken binnen het bedrijf niet over 
verkoopcapaciteiten, wij werken uitsluitend 
samen met externe handelspartners. 
Onze IT-ontwikkelingen hebben we uitbesteed 
aan gespecialiseerde bedrijven. Dit maakt het 
voor ons mogelijk om optimale prestaties te 
leveren in het productaanbod voor handels-
partners en consumenten.

De Quantum Groep is een verzekerings groep,
bestaande uit meerdere disciplines met 
vestigingen in Liechtenstein, Zürich, Londen, 
Antwerpen en op het Isle of Man. Als onafhan-
kelijke aanbieder van verzekeringen brengt 
Quantum haar producten en diensten op de 
markt in bijna heel Europa.

De Quantum Groep is een innovatieve Europese 
aanbieder van verzekeringsproducten:

Zij biedt uitstekende prestaties in een veel-
omvattend spectrum van levensverzekeringen,
schadeverzekeringen en oplossingen voor 
herverzekering. Daarbij ontwikkelt zij op 
maat gesneden producten en oplossingen 
voor geselecteerde handelspartners.

De ondernemingsgroep is werkzaam in drie 
bedrijfstakken:

• Levensverzekeringen via het hoofdkantoor 
in Vaduz, Liechtenstein.

• Schade- en ongevallenverzekeringen via 
het kantoor in Douglas, Isle of Man.

• Herverzekeringen voor concerns en 
externe cliënten via het kantoor op het 
Isle of Man.

Iedere dochteronderneming van Quantum 
richt zich op haar centrale competentie. 
Wij ontwikkelen op de toekomst gerichte 
en op maat gesneden productoplossingen 
voor onze cliënten en combineren dit met 

Overzicht van de bedrijfsleiding



Onze competentie berust op twee factoren: de uitstekende ondernemersgeest van 

onze aandeelhouders alsook hun belangrijkste fi nanciële bronnen, waar uiteindelijk het 

vertrouwen van onze cliënten en zakenpartners op is gebaseerd.

Peter Göbel is medeoprichter

van de Quantum Groep. Sinds 

de oprichting in 2004 is hij 

voorzitter van de Raad van 

Bestuur van Quantum Leven. 

Peter Göbel is bovendien hoofd 

van de directie van Quantum Holdings. Daarvoor was 

hij Chief Executive Offi cer van Momentum Interna-

tional in Groot-Brittannië. Hij heeft meer dan 20 jaar 

ervaring in de levensverzekeringsbranche en heeft 

gewerkt als oprichter en bedrijfsleider van talrijke 

toonaangevende ondernemingen. [Quantum Holdings, 

Quantum Leven, Quantum Insurance & Man Re]

Leon de Wit is medeoprichter, voorzitter en 

aandeelhouder van Channel Life, een Zuid-Afrikaanse

verzekeringsmaatschappij. Voor de oprichting van 

Channel Life was hij partner in één van de grootste 

actuariële adviesbureaus van Zuid-Afrika. [Quantum 

Holdings]

Arie Kremeris is gediplo-

meerd en offi cieel geregi-

streerd accountant, lid van de 

Raad van Bestuur van Watkins 

Holdings en van de IGI-verze-

keringsgroep. Naast zijn rol als 

aandeelhouder en directielid van International 

Medical Rescue Ltd. is hij voorzitter van de commissie 

van boekenonderzoek van onze verzekeringsgroep. 

[Quantum Holdings, Quantum Insurance & Man Re]

James Lawrence is offi cieel geregistreerd 

accountant en lid van de Raad van Bestuur in talrijke 

fi rma’s, waaronder Caprice Holdings Ltd.

Grootste aandeelhouder van de Quantum
Groep is de Compagnie Financière Quantum
(‘CFQ’). De CFQ is een particuliere investerings-
maatschappij onder leiding van de oprichters 
van de ondernemingsgroep. Volgens een tussen 
de aandeelhouders getroffen overeenkomst 
oefent CFQ het toezicht op de Quantum Groep 
uit. De op één na grootste aandeelhouder is 
Watkins Holdings, een in Groot-Brittannië 
geregistreerde verzekerings- en holdingmaat-
schappij met diverse participaties in Groot-
Brittannië, waaronder een belangrijke kapitaal-
participatie in de ICI-verzekeringsgroep.

De overige aandeelhouders zijn alle succes-
volle ondernemers die hun bedrijf hoofdzake-
lijk binnen Europa, in sommige gevallen ook 
wereldwijd, hebben gevestigd. Tot de hoofd-
aandeelhouders van Quantum hoort bijvoor-
beeld de eigenaar van één van de grootste 
onroerend goed portfolio’s van Groot-Brittannië; 
andere aandeelhouders zijn een belangrijke 
aandeelhouder van een grote bank in Liech-
tenstein en de eigenaar van een succesvolle 
Duitse MKB-onderneming.

De Quantum Groep heeft zichzelf betrouwbare 
Corporate-Governance-Principes opgelegd. 
Dit betekent ten eerste dat gewichtige 
aandeelhouders in de verschillende directies 
zijn vertegenwoordigd. Ten tweede fungeren 
toonaangevende persoonlijkheden uit heel 
Europa als lid van de Raad van Bestuur en als 
lid van de Raad van Commissarissen. 
Wij stellen hier de bestuursleden van onze 
voornaamste maatschappijen kort voor:

Participatie en Raad van Toezicht



De activiteiten van de Quantum Groep zijn in handen van specialisten. Zij verenigen een 

indrukwekkend spectrum aan ervaringen en competenties op het gebied van fi nanciële 

dienstverlening en verzekeringen.

(eigenaar van de Londense restaurants Le Caprice 

en The Ivy) en Wentworth Holdings (eigenaar van de 

wereldberoemde Wentworth Golf Club). [Quantum 

Holdings]

Werner Meissl beschikt over 

uitgebreide ervaring in de 

verzekeringsbranche. Hij is al 

meer dan 30 jaar werkzaam 

in leidinggevende posities bij 

verzekeringsmaatschappijen

en verzekeringsmakelaars in Oostenrijk en Liechten-

stein. Bovendien is hij medeoprichter van Capital 

Leven, één van de eerste in Liechtenstein opgerichte 

verzekeringsmaatschappijen. [Quantum Leven]

Jost Pilgrim, medeoprichter van de NEUE BANK AG, 

kan terugkijken op nagenoeg 50 jaar ervaring in het 

internationale bank- en verzekeringswezen. Voordat 

hij zijn medewerking verleende aan de oprichting 

van de NEUE BANK AG, was Jost Pilgrim lid van het 

Dagelijks Bestuur van Liechtenstein Global Trust. 

[Quantum Holdings]

Clive Saron is voorzitter van 

Quantum Holdings en directie -

lid van Quantum Leven en 

Quantum Insurance. Hij is voor-

zitter van de bedrijfsinterne 

commissie voor schadevergoe-

dingen. Clive Saron is bovendien plaatsvervangend 

voorzitter van de IGI-verzekeringsgroep, een in 

Groot-Brittannië gevestigde verzekeringsmaatschap pij. 

Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van 

fi nanciële dienstverlening. [Quantum Holdings, Quan-

tum Leven, Quantum Insurance & Man Re]

Rudolf Seeger is beherend vennoot van Dux Trust 

Partners. Opgericht in 1937 is het één van de oudste 

en meest invloedrijke maatschappijen voor trust- 

privévermogensbeheer van Liechtenstein. De leiding 

van Dux Trust Partners is al drie generaties in 

handen van de familie Seeger. [Quantum Leven]

David Vogt is oprichter en eigenaar van David Vogt 

& Partner, een toonaangevende maatschappij voor 

vermogensbeheer en trustfondsen in Liechtenstein. 

Bovendien is hij ‘vorstelijk adviseur’(adviseur van 

de vorst) in Liechtenstein. Hij was medeoprichter

van de Raad van Bestuur van Quantum Leven 

en is vanaf het begin directielid van Quantum 

Holdings.[Quantum Holdings, Quantum Leven]

Detlev Freiherr von Linsingen is gepensioneerd 

verzekeringsspecialist. Als advocaat heeft hij 

diverse leidinggevende posities in Duitse verzeke-

ringsmaatschappijen bekleed. Hij is sinds de 

oprichting van Quantum Leven lid van de Raad van 

Bestuur. [Quantum Leven]

David Swanepoel, tweede

oprichter van de Quantum 

Groep is sinds 2004 CEO van 

Quantum Leven. Daarvoor was 

hij werkzaam in de top van de 

afdeling voor levens- en 

ziektekostenverzekeringen van Trans Re Zürich, 

een onderneming van AIG. Hij was actuaris op 

het gebied van marketing bij Hannover Life Re. 

Hij beschikt over meer dan 17 jaar ervaring in de 

levensverzekeringsbranche. [Quantum Holdings, 

Quantum Leven, Quantum Insurance & Man Re



De Raad van Commissarissen is bij het toetsen van nieuwe ideeën van het grootste 

belang. Zij garandeert bovendien ons contact tot de gebeurtenissen binnen de 

verzekeringsbranche in andere Europese landen.

Prof. dr. Hans-Wilhelm Zeidler is professor in 

verzekeringswetenschappen aan de Universiteit 

van Göttingen. Hij was directielid van CHARTA. 

Van 1995 tot en met 1998 was hij hoofd van 

de directie van Gothaer Versicherung. 

Prof. Zeidler fungeert voor Quantum als 

bemiddelaar voor een onderzoeksbureau van 

wereldformaat en staat voor onze onderneming 

borg voor de toegang tot universitaire onderzoeks- 

en projectwerkzaamheden.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is een groep 
toonaangevende persoonlijkheden uit de 
Europese verzekeringsbranche. De Raad bezit 
geen macht om iets te beslissen. De leden 
van de Raad adviseren de bedrijfsleiding bij 
strategische besluiten op de Europese 
verzekeringsmarkt.

Vincent Derudder is Frans staatsburger en woont in 

Luxemburg. De afgestudeerde advocaat was in de 

beginjaren van zijn carrière actief op het gebied 

van transacties voor zakelijke klanten en waarde-

papieren, voordat hij in de internationale verzeke-

ringsbranche ging werken. Hij is beherend vennoot 

van Necleus Euro Advisors, een netwerk van meer 

dan 1000 onafhankelijke fi nancieel adviseurs die 

hun fi nanciële diensten aanbieden in heel Europa. 

Bovendien is Vincent Derudder algemeen secretaris 

van de Fédération Européenne des Conseils et 

Intermédiaires Financiers (FCI).

Leonard Tönz is een heel bekende Zwitserse 

advocaat en partner van het advocatenkantoor 

Altenburger. Hij is één van de vooraanstaande 

experts op het gebied van verzekeringen. Leonard 

Tönz was als vertrouwenspersoon bij de oprichting 

van de Quantum Groep in Liechtenstein betrokken.



Quantum Leven

Quantum Leven is zowel op het gebied van 
levens- en pensioenverzekeringen als op het 
gebied van bijzondere risicoverzekeringen 
gespecialiseerd. Alle producten hebben hun 
oorsprong in individuele opdrachten van onze 
handelspartners. Het aanbod aan verzekerings-
producten van Quantum bevat:

• Fondsgebonden levens- en pensioen-
verzekeringen.

•  Overlijdensrisicoverzekeringen.
• Direct ingaande pensioenverzekeringen 

(individuele rente).
• Individueel aangepaste, fondsgebonden 

polissen (‘private insuring’) 
• Producten op het gebied van ongeval, 

invaliditeit en ernstige ziekte.

Quantum Leven beschikt over knowhow bij de 
ontwikkeling van verzekeringen en informeert 
continu naar het conventionele denkpatroon. 
Op deze manier kan Quantum Leven innova-
tieve en individueel vormgegeven productop-
lossingen aanbieden.

Door het sterk ontwikkelde IT-platform
kunnen afgesloten contracten snel en effi ciënt 
worden afgewikkeld. Via online netwerken 
kunnen onze handelspartners steeds nieuwe 
zaken blijven volgen, net als, indien nodig, 
hun bestaande zakelijke transacties.

Quantum Leven is een pionier wat betreft de invoering van individuele rente in 

continentaal Europa. De ontwikkeling van dit nieuwe product is een bewijs voor de 

innovatieve kracht van de onderneming. 



Quantum Insurance is gespecialiseerd op het 
gebied van schade- en aansprakelijkheids-
verzekeringen. De werkzaamheden van deze 
discipline bestaan hoofdzakelijk uit het 
aanbieden van verzekeringsoplossingen voor 
grote bedrijven zoals:

• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen
voor fi nanciële makelaars.

• Opstalverzekeringen voor bedrijfsonroerend 
goed.

• Verzekeringen voor hoogwaardige medische 
apparatuur.

• Beveiliging voor leidinggevende personen 
in een onderneming.

• Verzekeringen op het gebied van motor- 
resp. rensport.

Door de knowhow bij de productontwikkeling 
en het gebruik van moderne wiskundige 
methodes kunnen wij innovatieve producten 
aanbieden die zijn afgestemd op de 
individuele behoeften van de klant. Daarbij 
ontstaan meestal nieuwe, unieke oplossingen.

Onze vergunning geldt voor alle categorieën 
van schade- en ongevallenverzekeringen – van 
de conventionele motorrijtuigenverzekering 
en algemene verzekeringsproducten tot aan de 
aansprakelijkheidsverzekering op het gebied 
van scheepvaart.

Quantum Insurance

Quantum Insurance is medeoprichter van Ermis Insurance: Ermis is wereldwijd de 

eerste gespecialiseerde aanbieder van motorrijtuigen- en rensportverzekeringen. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Antwerpen. Deze maatschappij is actief in Europa 

en Noord-Amerika.



Man Re

Quantum gebruikt de speciale structuur van de 
‘Protected-Cell-Company’(PCC) op het Isle
of Man voor de verschillende verzekerings-
maatschappijen van de groep en biedt daar-
bovenop een spectrum van verschillende 
oplossingen voor herverzekeringen onder de 
naam Man Re aan.

Een PCC is een maatschappij die in juridisch 
onafhankelijk van elkaar opererende 
dochtermaatschappijen (cellen genaamd) 
is onderverdeeld. De winststroom, waarde 
van het vermogen en de verplichtingen van 
iedere cel zijn in economisch opzicht van 
elkaar losgekoppeld. Op deze manier kunnen 
separate verzekeringspools worden gevormd 
die zich ieder richten op eigen zakelijke 
gebieden en die naar buiten zijn afgeschermd 
voor de risico’s van andere cellen.

Onze maatschappij gebruikt de PCC-structuur 
van Quantum Insurance om capaciteiten 
voor herverzekering te vormen voor onze 
dochtermaatschappijen en externe cliënten 
en om extra capaciteit te creëren. 
Het ondernemingsmodel is een modern, 
voordelig en effi ciënt instrument op het 
gebied van oplossingen voor herverzekering, 
wat ook een rechtstreeks kostenvoordeel voor 
de consument tot gevolg heeft.

De structuur van een ‘Protected-Cell-Company’ geeft ons optimale fl exibiliteit bij 

de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor bijzondere en weinig voorkomende 

risicovormen.



Door onze vertegenwoordiging in bijna heel Europa bieden wij onze cliënten optimale

fl exibiliteit bij hun beslissing in het verzekeren van risico’s. 

De Quantum Groep is actief in bijna heel 
Europa. In de verschillende marktsectoren 
gaan de volgende activiteiten van onze 
onderneming uit:

• Ons hoofdkantoor op het gebied van levens-
verzekeringen bevindt zich in Liechtenstein.

• Onze producten en dienstverlening op het 
gebied van levensverzekeringen worden 
aangeboden in Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Groot-Brittannie, Nederland 
en Luxemburg.

• Onze maatschappij op het gebied van 
schadeverzekeringen is gevestigd op het 
Isle of Man. Al onze bedrijfstakken zijn in 
Groot-Brittannië vertegenwoordigd met 
fi lialen in Londen alsook in Groombridge, 
Sussex.

• Onze producten en dienstverlening op het 
gebied van schade- en ongevallenverzeke-
ringen evenals herverzekeringen worden in 
de meeste landen van Europa en in enkele 
gevallen ook buiten Europa aangeboden.

Liechtenstein is een moderne Europese staat, 
die vanwege de geografi sche ligging in het 
hart van Europa en vanwege de moderne 
juridische en economische randvoorwaarden 
precies over de ideale voorwaarden voor een 
businesscentrum beschikt. Liechtenstein is lid 
van de Europese Economische Ruimte en heeft 
een douane-unie met Zwitserland – wat voor 
in Liechtenstein gevestigde ondernemingen 
de economische toegang naar de EU en naar 
Zwitserland mogelijk maakt. 

Het Isle of Man hoort weliswaar bij de Britse 
eilanden, maar geniet de status van onafhan-
kelijk fi nancieel centrum buiten de Europese 
Unie. In de afgelopen 25 jaar heeft het Isle of 
Man zich ontwikkeld tot wereldwijd één van de 
grootste en meest gerenommeerde offshore-
verzekeringscentra. Tot de eigenschappen 
die er uit springen horen de veiligheid en de 
bescherming van de verzekeringsnemer via het 
systeem ‘Policyholders Protection Scheme’ en 
een moderne wetgeving, die het voor Pro-
tected-Cell-Ondernemingen mogelijk maakt 
om verzekeringszaken op het eiland resp. van 
daaruit te verrichten. 

Vertegenwoordiging in Europa
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