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Hoofdzetel Ethias Hasselt ondergaat complete 
verbouwing in streven naar koolstofneutraliteit 
De plannen voor een grondige verbouwing van de zetel van Ethias in Hasselt liggen op tafel en nog 
dit jaar gaan de werkzaamheden om een CO2-vriendelijk gebouw te realiseren van start. Dit is een 
volgende stap in het project “Change Over”, waarbij de verzekeraar ambieert om zichzelf tegen 
2030 een koolstofneutrale onderneming te kunnen noemen. 

Sinds 1984 is de zetel van Ethias een vaste waarde op de Hasseltse Prins-Bisschopssingel en daar 
komt momenteel geen verandering in. In haar streven naar CO2-neutraliteit zal Ethias niet verhuizen, 
wel onderwerpt ze haar Vlaamse hoofdzetel te Hasselt aan een grondige renovatie 

De benutte ruimte wordt aangepast aan de veranderende behoeften. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van hoogwaardige materialen en de modernste technologieën om niet alleen een moderne, 
comfortabele kantoorruimte voor haar medewerkers, maar ook een passiefgebouw te creëren. Het 
gebouw zal uiteindelijk voldoen aan hoogwaardige en strenge technische criteria, die gelijkwaardig 
zijn aan een “very good”-certificering van BREEAM1. 

Een nieuwe locatie voor het regionaal kantoor 

Voor het regionaal kantoor van Ethias in Hasselt, waar klanten een fysieke afspraak kunnen maken en 
voor het Customer Center, waar ze telefonisch terechtkunnen, is wel een verhuis gepland naar een 
ander gebouw op dezelfde ringweg. Het personeel zal er intrekken in juni. Zo kan Ethias de 
zichtbaarheid en de bereikbaarheid voor haar klanten optimaliseren. Dit betekent een nieuwe, 
moderne en innovatieve infrastructuur voor één van haar belangrijkste kantoren van het land! Bij de 
inrichting van de nieuwe ruimtes zal ook hier rekening worden gehouden met tal van digitale en 
ecologische criteria. De dienst Ecosystems en de staf van de directie Sales & Customer Care 
verhuizen mee. 

Met het volste vertrouwen in ENERGIS en Architectenbureau Jaspers-Eyers 

Het gebouw van de hoofdzetel in Hasselt is nu eigendom van projectontwikkelaar ENERGIS uit 
Antwerpen. Zij zullen het voorste gedeelte verhuren aan Ethias en het achterste gedeelte aan een 
ander bedrijf of aan meerdere bedrijven. De kandidaten moeten aan verschillende specifieke 
criteria voldoen (overeenstemming met het Ethias-imago, geen concurrerend bedrijf, enz.) en zullen 
ter goedkeuring aan Ethias worden voorgelegd. 

Het ontwerp is in handen van de architecten van Jaspers-Eyers. Dit bureau is een oude bekende voor 
Ethias. Zowel bij de bouw van de zetel in 1984 als bij de uitbreiding ervan in 2001 deed de 
verzekeraar een beroep op op de architecten van Jaspers-Eyers.  
  

                                                      
1 Meer over BREAMM: https://www.breeam.com/ 
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Naar een nieuwe eco-wijk in Luik, nog centraler aanwezig in Brussel 

Ook voor de andere voornaamste Ethias-gebouwen werd in eerste instantie een renovatie overwogen. 
Een verhuis was in deze gevallen echter een logischere keuze. In Luik zullen de medewerkers hun 
intrek nemen in een gloednieuw gebouw in de ecovriendelijke wijk Rives Ardentes aan de Maas. Het 
toekomstige gebouw in Brussel is gelegen op de kleine ring ter hoogte van Madou, langs de 
belangrijkste verkeersader van de hoofdstad dus. Het beschikt over een uitzonderlijke 
zichtbaarheid, een uitstekende energie-efficiëntie en een gemakkelijke toegang (metro, 
gemeenschappelijke parkings...). 

 

 

De 2 pijlers van Change Over: Ethias klimaatneutraal tegen 2030! 

• Energiesoberheid: beschikken over CO2-vriendelijke gebouwen, onnodige verplaatsingen 
beperken, overtollig energieverbruik verminderen. 

• Energietransitie: geleidelijk aan overstappen op volledig groene energie, met name via een 
vloot van elektrische voertuigen die worden aangedreven door koolstofarme bronnen. 

 

Alles over Change Over lees je op www.ethias.be 
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