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Pierre Lagrange verdiende een fortuin met het hefboomfonds GLG, dat vorig jaar werd 
verkocht voor 1,3 miljard euro aan Man Group. © emy elleboog 

l Vermogen Pierre Lagrange geschat op 380 miljoen euro l Helft naar echtgenote Catherine 
Anspach 

nico schoofs 

Met een geschat persoonlijk vermogen van 380 miljoen euro geldt superbelegger Pierre 
Lagrange als een van de rijkste Belgen en een van de 250 meest vermogende inwoners van 
het Verenigd Koninkrijk. Zijn nakende echtscheiding wordt allicht de duurste ooit over het 
Kanaal. 

De Britse tabloids zetten er gretig hun tanden in: de nakende echtscheiding van de Belgische 
superbelegger Pierre Lagrange (49). Na twintig jaar huwelijk hebben Lagrange en zijn 
echtgenote Catherine Anspach, familie van de beroemde oud-burgemeester van Brussel Jules 
Anspach, vorige maand in Londen de echtscheidingsprocedure in gang gezet. Pierre 
Lagrange vormt al geruime tijd een koppel met Londenaar Roubi L'Roubi, een bekende 
ontwerper van haute couture, met wie hij de voorbije zomer al gespot werd tijdens de 
Biënnale in Venetië. L'Roubi tekende onder meer kleding voor de geestelijken van de 
Londense St Paul's Cathedral. Sinds april dit jaar is Pierre Lagrange directeur van 'Asked for 
Designs', het modebedrijf van Roubi L'Roubi. 

Herenhuis van 103 miljoen euro 

Met een geschat vermogen van ongeveer 380 miljoen euro geldt Pierre Lagrange al jaren als 
een van de rijkste Belgen. Tegelijk haalt hij de lijst van de 250 meest vermogende inwoners 
van Groot-Brittannië. Echtscheidingsexperts verwachten dan ook dat zijn scheiding de 
geschiedenisboeken haalt als de duurste ooit in Groot-Brittannië. Het vorige Britse record 
staat sinds juli dit jaar op naam van de Russische oligarch Boris Berezovsky, die zijn vrouw 
na hun scheiding een cheque van 115 miljoen euro mocht overmaken. Lagranges echtgenote 
Catherine Anspach heeft volgens experts in het Verenigd Koninkrijk recht op de helft van 
Lagranges persoonlijke vermogen, ofwel zo'n 190 miljoen euro. 

Om die som bij mekaar te harken, deed Pierre Lagrange nog voor de hoorzitting bij het 
gerecht zijn riante eigendom in de exclusieve Londense wijk Kensington Palace Gardens van 
de hand. De koper, Roman Abramovich, de steenrijke Russische oligarch en eigenaar van de 
Londense voetbalclub Chelsea, legde 103 miljoen euro op tafel voor het herenhuis in 
'Billionaires' Row'. Lagrange had die eigendom, jarenlang de woning van het gezin, in 2004 
aangekocht voor 23 miljoen euro. 

Vastgoedverdeling 

De zaak-Lagrange zorgt voor deining bij echtscheidingsspecialisten in het Verenigd 
Koninkrijk. Ayesha Vardag, een toonaangevende echtscheidingsadvocate, uitte zich 



 
ongerust over het gangbare principe in de Britse rechtspraak om in dergelijke zaken de 
inkomsten netjes in twee te verdelen. 'Zonder er rekening mee te houden wie dat geld heeft 
verdiend. De rechtbanken hebben al laten verstaan dat die bedragen veel hoger uitvallen dan 
iedereen had verwacht.' 

Hoe dan ook: na de verkoop van zijn herenhuis in Kensington Palace Gardens moet Pierre 
Lagrange nog altijd een kleine 90 miljoen euro zien te verzamelen. Gelukkig kan de man 
bogen op een imposante verzameling vastgoed. 

Zijn vrouw Catherine Anspach zou met de drie kinderen haar intrek nemen in de twee 
vakantievilla's in Knokke. Tegelijk krijgt ze een van de twee huizen die het gezin Lagrange 
bezit op de Mosquito-eilanden in de Cariben. Pierre Lagrange blijft de eigenaar van een 
appartement in het chique Franse skioord Courchevel. Vandaag huist hij in een flat van 1 
miljoen euro in de West-Londense wijk Notting Hill. 

Als er aandelen moeten worden verdeeld, zijn er verschillende opties volgens de 
echtscheidingsspecialiste Ayesha Vardag. Zij spreekt uit eigen ervaring met dit soort zaken. 
'Je kan fondsen ophalen om je ex-vrouw uit te kopen. Een ander scenario is de aandelen te 
verdelen, of ze te verkopen aan je ex-vrouw.' 

Flamboyante superbelegger 

Superbelegger Pierre Lagrange, geboren en getogen in het Waals-Brabantse Eigenbrakel, 
zwaaide af als handelsingenieur aan de Brusselse Solvay Business School. Hij vergaarde 
nadien naam en faam als fondsenbeheerder in de Londense City. Eerst in het lokale filiaal van 
de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, waar hij Noam Gottesman en Jonathan Green 
tegen het lijf liep. Met hen startte hij in 1995 het hefboomfonds GLG (de 'L' staat voor 
Lagrange, red.), waarmee hij fortuin maakte. 

Vorig jaar werd GLG verkocht voor 1,3 miljard euro aan concurrent Man Group, de grootste 
hefboomfondsbeheerder. Lagrange hield aan die deal zo'n 205 miljoen euro in aandelen over. 
De flamboyante belegger streek ook miljoenen euro's op door samen met de Britse 
topvoetballers Ryan Giggs en David Beckham te investeren in de 3D-kaskraker 'Avatar'. 

Pierre Lagrange zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Een zegsman van Man Group 
bevestigt de berichtgeving, maar laat tegelijk duidelijk verstaan dat de echtscheiding een 
privézaak is. 

Pierre Lagrange vormt al geruime tijd een koppel met Roubi L'Roubi, een 
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