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Samen met 14 andere bedrijven, verenigingen en publieke instellingen heeft Ethias op vrijdag 
23 november het charter ondertekend van bedrijven die zich inzetten voor de strijd tegen 
huiselijk geweld. Dit engagement kadert binnen haar maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

Ethias is daarmee ingegaan op de oproep van CEASE (“Pour la Solidarité - European think & 
do tank”), het eerste Europese netwerk van bedrijven die zich inzetten voor de bestrijding van 
huiselijk geweld. Zij is de eerste onderneming in de financiële sector die het charter heeft 
ondertekend.  

"In België zal meer dan 1 vrouw op 3 tijdens haar leven slachtoffer worden van partnergeweld. 
Dit leed houdt menselijke maar ook financiële kosten in, op het vlak van sociale 
bescherming, medisch-juridische ondersteuning en verlies van productiviteit voor 
bedrijven.  Hoewel dit geweld in een privéomgeving plaatsvindt, heeft het grote gevolgen op 
alle aspecten in het leven van de slachtoffers, vooral op het werk.“ 

Met de ondertekening van dit charter verbindt Ethias zich ertoe om: 
 

• als verantwoordelijke onderneming alle vormen van geweld te voorkomen en te 
bestrijden, door haar medewerkers te sensibiliseren en hen steeds een luisterend oor 
te bieden; 

• als verantwoordelijke verzekeraar het publiek te sensibiliseren voor deze vorm van 
geweld en de economische en financiële gevolgen voor de slachtoffers zoveel 
mogelijk te beperken door middel van een aantal verzekeringsproducten 
(gezondheidszorgen, gewaarborgd inkomen,…) 

 
Ethias is al vele jaren actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO). Op die manier wil zij concreet gestalte geven aan de waarden die zij uitdraagt en haar 
eigenheid als belangrijke speler in de economische sector beklemtonen. 
 

• Vertrouwensvolle verzekeraar  
• Duurzame onderneming  
• Verantwoorde belegger  

 
Deze aanpak is in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, die Ethias 
onderschrijft, en sluit in het bijzonder aan op de thema’s van gendergelijkheid en bevordering 
van vreedzame en inclusieve samenlevingen. 
 
Ethias geeft in haar niet-financieel verslag van 2017 een gedetailleerde beschrijving van haar 
MVO-aanpak.  

 

Woordvoerder: Serge Jacobs, +32 475 98 31 37 
Ethias nv • com@ethias.be • www.ethias.be 

Ethias zet zich in voor de strijd tegen huiselijk geweld 
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