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NATIONALE ZETEL
Rue des Croisiers 24 
4000 LUIK
+ 32 (0)4 220 31 11

ZETEL VOOR VLAANDEREN
Prins-Bisschopssingel 73 
3500 HASSELT
+ 32 (0)11 28 21 11

ZETEL VOOR HET DUIT-
STALIGE GEWEST
Klötzerbahn 24-26 
4700 EUPEN
+ 32 (0)87 59 10 00

ethias.be
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Ze doen ons opnieuw putten uit onze 
veerkracht en ons engagement opdat we 
een nieuwe houvast kunnen uitbouwen 
voor een wereld in verandering en 
een samenleving in volle transitie.
Om in deze nieuwe wereld op een eerlijke en 
duurzame manier vooruitgang te boeken, zijn 
middelen nodig maar vooral ook een diep men-
selijke aanpak. Al meer dan 100 jaar zet Ethias 
zich in voor de Belgische samenleving. Ze zal 
op die weg blijven verdergaan door coherente, 
innovatieve en duurzame oplossingen aan te 
reiken voor al haar stakeholders: haar mede-
werkers, haar verzekerden (particulieren en 
collectiviteiten), de Belgische samenleving en 
de toekomst van haar onderneming.
In 2021 nam Ethias de taak ter harte om nut-
tige en concrete bijstand te verlenen. Zo heeft 
Ethias de grootste bijdrage geleverd om de 
federale en gewestelijke overheden te hel-
pen de economie na de COVID-crisis te doen 
aantrekken. Maar ook op het terrein is Ethias 
tussengekomen.
Tijdens de pandemie heeft ze alcoholgeldis-
pensers verdeeld, stelde ze pc’s ter beschik-
king van kinderen die er geen hadden, zorgde 
ze voor psychologische bijstand, bood ze de 
vaccinatiecentra een gratis verzekering...

De evolutie in de COVID-19-
pandemie, een toenemend 
aantal natuurrampen 
en cyberaanvallen, de 
oorlogen aan de poorten 
van Europa … Deze risico’s 
hebben hun weerslag 
op ons dagelijkse 
leven maar hebben ook 
ontelbare economische 
en menselijke gevolgen. 

Balans en visie  
van de Voorzitters
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Na de vreselijke overstromingen in juli trok-
ken mobiele crisiscentra van Ethias door de 
getroffen gebieden om bewoners te helpen hun 
schade aan te geven, maar ook om troost te 
bieden en vragen te beantwoorden van zowel 
klanten als niet-klanten. Er werden maaltijden 
bedeeld, mobiele wasinstallaties opgesteld, 
oplossingen gevonden om huishoudtoestellen 
snel te vervangen ...
De DECAVI-Trofee, die Ethias in oktober 2021 
behaalde voor haar initiatieven in verband met 
de pandemie en voor haar maatschappelijke 
betrokkenheid, is een nieuw voorbeeld van de 
inzet waarvan haar 2000 medewerkers blijk 
geven. En zij laten zich in hun werk leiden door 
een niet-aflatende energie, solidariteit en wel-
willendheid.
Deze uitzonderlijke omstandigheden hebben 
echter geen rem op onze innovatiedynamiek 
gezet. Dankzij onze sterke groepsstrategie en 
de 5000 talenten die in de hele groep aanwe-
zig zijn, konden nieuwe producten en diensten 
worden ontwikkeld op het vlak van gezond-
heid, mobiliteit en bescherming van goede-
ren. Vandaag ontwikkelen onze experts nieuwe 
oplossingen voor de opkomende risico's: van 
gezondheids- en psychosociale risico’s tot kli-
maatrisico's en cyberdreiging. 

Door duurzaamheid in alle aspecten van onze 
onderneming te integreren, versterken we ons 
vermogen om een solide en verantwoordelijke 
speler ten dienste van de samenleving te zijn. 
Een speler die banen en oplossingen schept 
voor de nieuwe wereld van morgen. We geloven 
in de kracht van “samen”, in de betrokkenheid 
van onze talenten. Samen de kracht voor veran-
dering durven zijn. SAMEN MENS DURVEN ZIJN.
Ons actieplan voor maatschappelijke verant-
woordelijkheid is opnieuw geïnspireerd op de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties. In dit vijfde niet-financiële 
verslag zult u de vele duurzame acties en de 
ambities van Ethias ontdekken rond de 3 pij-
lers: People, Profitability & Planet. 
We wensen u veel leesplezier en blijven – met 
alle medewerkers van Ethias – openstaan voor 
al uw vragen.

Myriam VAN VARENBERGH

VOORZITTER VAN  
DE RAAD VAN BESTUUR 

Philippe LALLEMAND

VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

2021

PANDEMIE 
Trofee 2021
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• Beëindig armoede overal 
en in al haar vormen 

• Beëindig honger, bereik 
voedselzekerheid en 
verbeterde voeding en promoot 
duurzame landbouw 

• Verzeker een goede 
gezondheid en promoot 
welzijn voor alle leeftijden 

• Verzeker gelijke toegang 
tot kwaliteitsvol onderwijs 
en bevorder levenslang 
leren voor iedereen

• Bereik gendergelijkheid 
en empowerment voor alle 
vrouwen en meisjes 

• Verzeker toegang tot 
duurzaam beheer van water 
en sanitatie voor iedereen 

• Verzeker toegang tot betaalbare, 
betrouwbare, duurzame en 
moderne energie voor iedereen 

• Bevorder aanhoudende, 
inclusieve en duurzame 
economische groei, volledige 
en productieve tewerkstelling 
en waardig werk voor iedereen 

• Bouw veerkrachtige 
infrastructuur, bevorder 
inclusieve en duurzame 
industrialisering en 
stimuleer innovatie

• Dring ongelijkheid in en 
tussen landen terug 

• Steden en menselijke nederzettingen 
inclusief, veilig, veerkrachtig 
en duurzaam maken. 

• Verzeker duurzame consumptie- 
en productiepatronen 

• Neem dringend actie om 
klimaatverandering en haar 
impact te bestrijden 

• Behoud en maak duurzaam 
gebruik van oceanen, zeeën 
en maritieme hulpbronnen 

• Bescherm, herstel en bevorder het 
duurzaam gebruik van ecosystemen 
op het vasteland, beheer bossen 
en wouden duurzaam, bestrijd 
woestijnvorming, stop landdegradatie 
en draai het terug en roep het verlies 
aan biodiversiteit een halt toe 

• Bevorder vreedzame en inclusieve 
samenlevingen met het oog 
op duurzame ontwikkeling, 
verzeker toegang tot justitie voor 
iedereen en bouw op alle niveaus 
doeltreffende, verantwoordelijke 
en toegankelijke instellingen uit 

• Versterk de implementatiemiddelen 
en revitaliseer het wereldwijd 
partnerschap voor duurzame 
ontwikkeling

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(Sustainable Development Goals of SDGs)

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een universele oproep tot actie om 
armoede uit te roeien, de planeet te beschermen en het dagelijkse leven van mensen 
overal in de wereld te verbeteren door hen toekomstperspectieven aan te reiken.

In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aangenomen in 
het kader van het programma “Agenda 2030 voor Duurzame 
Ontwikkeling”. Dit programma omvat een actieplan om deze 
doelstellingen over 15 jaar te bereiken.



ET
H

IA
S 

- 
N

IE
T-

FI
N

A
N

C
IE

EL
 V

ER
SL

A
G

 2
0

21

7

Voorstelling van Ethias

Onze Brand Purpose 
Onze Brand Purpose definieert de bestaansreden van de onderneming: 
haar morele principes die verder reiken dan het streven naar 
winst. In deze nieuwe wereld staat de mens centraal in alle onze 
acties zodat ze meer dan ooit een hefboom zijn voor duurzame 
vooruitgang, rechtvaardigheid en gemoedsrust voor iedereen.

Zo ziet de wereld eruit vandaag.

Gezondheidscrisissen, een digitale kloof, sociale ongelijkheden, het steeds 
nijpender klimaatprobleem... Het zijn nieuwe bedreigingen die meer en 
meer de solidariteit op de proef stellen die nodig is om te bouwen aan 
een verantwoordelijke en duurzame samenleving van de toekomst.
Menselijke en ethische waarden worden te veel miskend, 
alhoewel ze onze enige en unieke reden van bestaan zijn.
Daarom plaatsen we bij Ethias de mens en zijn gemeenschap 
centraal in alles wat we doen. Centraal in ons handelen, in onze 
prioriteiten, in onze middelen en in onze doelstellingen. Centraal 
ook in het middelpunt van onze naam - de h van Ethias staat voor het 
humane. Het is een symbool van de menselijke waarden die sinds 
jaar en dag zorgen voor de sterke veerkracht in onze organisatie.
Bij Ethias zorgen we ervoor dat onze medewerkers en partners openbloeien 
doordat ze het beste van zichzelf kunnen geven. We zijn wendbaar en 
flexibel. Op dit eigenste moment zijn we met z’n allen bezig om het 
leven voor iedereen eenvoudiger en aangenamer te maken. We willen 
mensen doen glimlachen en de bedreigingen rondom ons wegnemen.
Want bij Ethias schept technologie geen afstand. Ze verbindt mensen 
met elkaar. Ze vergemakkelijkt contact, zonder het te vervangen. We 
staan dicht bij u, spreken uw taal en kennen uw leefwereld. Ons 
vak? Direct verzekeren, in direct contact met het leven, om u zonder 
enig voorbehoud rechtstreeks oplossingen te kunnen bieden.

Wij zijn er om u te beschermen en een duwtje in de rug te geven... 
waardoor u ten volle uzelf kunt zijn en kunt bereiken wat u wilt 
in het leven. Of u nu alleenstaande, een koppel, een gezin, een 
vereniging, een onderneming of een publieke instantie bent.

En om dit waar te maken, durven wij vriendelijk, begripvol en empathisch 
te zijn. Al deze diepgewortelde menselijke waarden brengen wij samen 
in een onstuitbaar enthousiasme voor het welzijn van iedereen.

Daarom zal onze opdracht altijd zijn: 

“Samen 
mens durven zijn”
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Trots op onze waarden

Het menselijke aspect staat 
centraal in al onze relaties 
die wij met respect en met 
empathie behandelen. Wij zijn 
een daadwerkelijke partner voor 
elk van onze gesprekspartners. 
Bij ons zijn nabijheid en 
solidariteit geen loze woorden.

#Empathie #Respect #Nabij 
#Team #Solidariteit

Al 100 jaar engageren wij ons, dag 
in dag uit, op efficiënte wijze voor 
onze klanten, voor onze collega’s 
en voor de samenleving. Wij zijn 
betrouwbaar, schenken vertrouwen 
en gaan proactief te werk. Dit 
engagement heeft ook betrekking 
op de ethiek, die aan de basis 
van al onze acties blijft liggen, 
en op onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

#Vertrouwen  #Betrouwbaar  
#Doeltreffendheid  
#MaatschappelijkEngagement  
#Ethiek  #Verantwoordelijk  
#100jaar  #Proactief

Deze waarde is de motor van 
onze activiteit en van al onze 
acties. Vanuit onze mutualistische 
achtergrond hebben wij een 
contactcultuur met de klant en een 
kwaliteitsvolle dienstverlening 
die als voorbeeld geldt. Onze 
toegankelijkheid, onze efficiëntie, 
onze flexibiliteit spreken voor zich 
en dragen duidelijk bij aan de 
tevredenheid van onze klanten.

#Toegankelijk #Partner #Flexibiliteit 
#Aanpassingsvermogen #Efficiëntie 
#Eenvoud #Wendbaar

Onze waarden zijn de grondslag van onze identiteit, van onze 
cultuur en van onze persoonlijkheid. Kortom, zij vormen het DNA 
van Ethias en zijn in 2018 met alle Ethias-medewerkers vastgelegd.

#Menselijk #Engagement #Klanttevredenheid
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Onze missie
De verzekering vereenvoudigen om u zeker-
heid, gemoedsrust en ondernemingsvrijheid 
te bieden, met innovatieve producten en 
diensten. Als partner van uw dagelijkse leven 
stellen wij onze expertise en ons dynamisme 
tot uw dienst.

Onze missie komt elke dag tot uiting in de 
acties van alle Ethias-medewerkers zodat 
we samen kunnen bouwen aan de wereld die 
we morgen willen zien, in lijn met onze visie.

Onze visie
Onze visie voor de toekomst is 
opgebouwd rond 3 pijlers die onze kracht 
vertegenwoordigen: 

· Direct: we zijn een directe verzekeraar die 
relaties creëert en versterkt

· Digitaal: de kern van onze strategie, maar 
enkel ten dienste van mensen

· Publieke sector: we zijn er trots op de nr. 1 
verzekeraar van de publieke sector te zijn 
en alle burgers op deze manier van dienst 
te kunnen zijn

Wat er ook gebeurt, Ethias 
heeft een hart voor de 
zaak. Wij geven dagelijks 
blijk van energie, vitaliteit, 
optimisme en dynamisme. 
Dit enthousiasme maakt 
ons creatief en laat ons 
innovatieve projecten 
ondernemen.

#Innovatie #Vitaliteit 
#Creativiteit #Energie 
#Dynamisme #Optimisme
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De kracht van een groep
Voortbouwend op het succes van 
haar unieke model heeft Ethias 
een nieuwe stap gezet. Zo wil 
zij meer inzetten op de sterke 
punten en eigenheden van haar 
dochterondernemingen om op die 
manier Ethias te positioneren als 
een groep die waarde genereert 
voor al haar stakeholders.

Ethias:  
100 jaar expertise in het bijstaan 
van klanten voor de bescherming 
van personen en goederen

NRB:  
leverancier van ICT-oplossingen en 

-diensten met een Europese roeping

Flora:  
100 % digitale verzekering

Ethias Services:  
ontwikkeling van innovatieve 
diensten op het gebied van preventie, 
risicobeheer en pensioenen

IMA Benelux:  
ontwikkeling en dienstverlening 
in bijstand voor Auto, 
Woning en Gezondheid

Ethias Pension Fund:  
multi-werkgeverspensioenfonds 
dat uniek is in België en de 
beste oplossingen voor 
pensioenfinanciering aanbiedt

Van een strategie als 
verzekeraar naar een 
strategie van geïntegreerde 
en duurzame diensten voor 
klanten en de samenleving
Dankzij een doorgedreven integratie van de enti-
teiten in de groep zal Ethias kunnen steunen op de 
synergieën, de expertise en de talenten van meer 
dan 5000 medewerkers om zo de uitrol van ver-
schillende ecosystemen in gezondheid, vergrijzing, 
mobiliteit en openbare diensten te versnellen. Op 
die manier kan Ethias een dienstenaanbod ontwik-
kelen dat verder gaat dan het aanbieden van verze-
keringscontracten door ook aandacht te besteden 
aan de duurzaamheidsaspecten.

Uitgebreidere diensten aanbieden

Digitale toepassingen en technologische 
innovaties ten dienste van de  
mens ontwikkelen

Ecosystemen opbouwen
 

Synergieën ontwikkelen  
en competenties bundelen 

Partnerships concretiseren en een  
nieuwe kijk op de commerciële aanpak

Deze strategie, die verder reikt dan 
verzekeren, berust op 5 pijlers:
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Innovation Hub
Gelet op de uitdagingen die voor ons liggen, 
moeten de oplossingen innovatief zijn. Elke 
onderneming die duurzaam wil zijn, zal creatief 
en duurzaam moeten reageren door te anticiperen 
op de verwachtingen van de klant.

In 2020 heeft Ethias een Innovation Hub opgezet om de creatie 
te boosten van nieuwe diensten die op de een of andere manier 
met verzekeringen te maken hebben. Het gaat om een open, 
flexibele en participatieve entiteit. Het team is samengesteld 
uit diverse multidisciplinaire profielen die samenwerken met 

interne collega’s en externe partijen. De Innovation Hub is een heuse ruimte om te co-creëren en 
te experimenteren, om projecten in een stroomversnelling te brengen en te concretiseren. Deze 
structuur is tevens een laboratorium voor observatie en analyse, dat op zoek gaat naar innovatieve 
ontwikkelingen om de meest veelbelovende projecten voor onze klanten te identificeren.
Om innovatie in de gehele Ethias Groep aan te sturen is een Innovation Board 
opgericht. Een agile intrapreneursaanpak staat daarbij centraal. Het complementaire 
karakter van de 5000 medewerkers in de Groep geeft een echte versnellingsimpuls aan 
innovatie, ten voordele van onze klanten en van de samenleving in het algemeen.

Waarden ten dienste 
van innovatie
Onze innovaties weerspiegelen ons engagement 
voor een meer menselijke en duurzame samenleving. 
De nadruk ligt op 3 ecosystemen, waarin de belang-
rijkste maatschappelijke uitdagingen van vandaag 
en morgen samenkomen:

De geconsolideerde 
gegevens in dit 
verslag worden met 
het onderstaande 
pictogram 
aangeduid: 

 

Meer dan 5000 medewerkers 
die zich inzetten voor een 
meer duurzame samenleving
In het verlengde van de groepsstrategie, die in 2020 is vast-
gelegd, omvat dit niet-financieel verslag de activiteiten van 
de dochterondernemingen, inclusief NRB nv, maar exclu-
sief de dochterondernemingen van de NRB-groep en IMA  
Benelux.

Gezondheid Mobiliteit Woning

>> Kom meer te weten over onze  
innovatieve diensten op pagina 37

EthiHub.be
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Duurzaamheid bij Ethias : 
Een bewezen expertise

• Verzekeringstrofee voor ons Niet-
Financieel Verslag

• Verzekeringstrofee voor al onze 
burgerschapsinitiatieven tijdens de 
pandemie en voor ons gestructureerd 
hulpplan

• Structurele samenwerking met 
DigitalForYouth tegen digitale 
uitsluiting

• Intekening op "Green Deal Circulair 
Aankopen”

• Lancering van ons “Change Over”-plan
• Deelname aan het CO2-

compensatieplan in Zambia
• Ondertekening van het charter  

“UN PRI”

2003

2013

2008

20182014

2009

2019

2005

2015 2020 2021

2006

2016

2007

2017

• Oprichting van het paritaire Ethisch 
Comité

• Ethias ondersteunt de eerlijke 
handel met het “Fairtrade@Work!”-
programma

• Ethische 
investeringscode (met 
jaarlijkse herziening)

• Label Gelijkheid-
Diversiteit

• Toetreding tot het 
Pact van de Verenigde 
Naties

• ISAE 
3000-certificering 
in ethisch financieel 
beheer (Asset 
Management)

• 1e fietslabel “Vélo 
Actif” (jaarlijks 
vernieuwd) 

• Lancering van de 
Green Movement

• Aanplanting van 3000 
mangrovebomen in Benin

• Ondertekening van 
het charter "Women in 
Finance” door Philippe 
Lallemand

• Ondertekening van het 
"CEASE"-charter

• Deelname van Philippe 
Lallemand aan de 
campagne "Sign for my 
future”

• Actualisering van de ethische 
investeringscode en invoering van het 
beleid voor duurzaam en verantwoord 
investeren

• Financiële en psychologische hulp aan 
zelfstandigen en ZKO’s (COVID-19)

• Steunplan voor de vaccinatiecentra en de 
vrijwilligers (COVID-19)

• Gratis psychologische hulp voor jongeren 
(COVID-19)

• Investering in de economische 
herstelplannen (COVID-19)

• Solidariteitsacties n.a.v. de overstromingen 
(mobiele crisiscentra, geldvoorschotten, 
App4You, psychologische ondersteuning ...)

• Oproep voor projecten bij OCMW's in het 
kader van de Ethias Youth Solidarity Awards

• Ondertekening PBAF / BACA 
/ Climate Action 100+

• Diversiteitscharter
• 1e maatschappelijk 

verslag

• Start van de 
meting van onze 
koolstofvoetaf-
druk en actieplan

• Top Skills: 
opleidingen voor 
vrouwen rond 
assertiviteit en 
zelfvertrouwen

• ISAE 
3.000-certificering 
voor milieuprestaties 
(CO2-emissiebeheer)

• 1e niet-financieel 
verslag

• AnySurfer-label 
voor Ethias.be 
(slechtzienden)

• Oprichting van de 
werkgroep “MVO”
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Balans 2021

Nieuwe Governance
Benoeming van een Head of Sustainability 
en invoering van een versterkte 
en transversale organisatie

Diversiteit
4 pijlers: geslacht / leeftijd / handicap / herkomst

17 duurzame  
ontwikkelingsdoel- 
stellingen van de VN
Aanpak verankerd in de 
wereldwijde bezorgdheden

Acties na de 
overstromingen
2000 medewerkers zij aan zij met de 
getroffen bevolking en de vrijwilligers

85 % van de dossiers geopend in de eerste week

84 % B2C dossiers afgesloten op 31 december 2021

Ethias Youth 
Solidarity Awards
€ 450.000 om OCMW's aan te moedigen 
armoede onder jongeren te bestrijden

Klimaat
Op weg naar koolstofneutraliteit

Mondiaal Pact van de 
Verenigde Naties
Toetreding, verantwoordelijkheid 
en verbintenissen

Maatregelen voor 
ondersteuning en 
bescherming n.a.v. de 
COVID-19-crisis
Medewerkers / Klanten / Belgische 
bevolking / Ondernemingen
€ 80 miljoen aan steun voor de  
verschillende herstelplannen (post-COVID)

Finance
Duurzame en verantwoorde investeerder

Meer dan verzekeren alleen
Een strategie op 
groepsniveau voor meer 
geïntegreerde diensten ten 
voordele van de klanten 

Directe  voetafdruk:  

3839 
ton CO2, waarvan 

90 % afkomstig van 
het wagenpark

6,2 %  
minder CO2-

uitstoot

1 
windturbine  
voor de IT-

energiebehoeften
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Duurzaamheidsstrategie van Ethias
Nieuwe strategie, nieuwe governance

Wanneer we duurzaamheid in de ondernemingsstrategie 
willen integreren, moeten we in de eerste plaats 
een 360-graden-blik werpen op onze organisatie en 
aanvaarden om in ons denken en onze beslissingen 
rekening te houden met overwegingen voor 
al onze stakeholders: klanten, medewerkers, 
aandeelhouders, leveranciers en de samenleving.

De nieuwe “Sustainability”-strategie van 
Ethias berust op een versterkte governance, 
met een team van gepassioneerde mede-
werkers die als belangrijkste taak hebben 
duurzaamheidscriteria te integreren in alle 
activiteitsdomeinen van de onderneming. 

Duurzaamheid staat bij Ethias zeker niet in 
de kinderschoenen: Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (of MVO) heeft altijd al deel 
uitgemaakt van haar DNA! Al in 2003 werd een 
paritair Ethisch Comité opgericht. In de loop 
van de jaren zijn tal van initiatieven en acties 
met succes uitgerold. Ze hebben van Ethias 
een onderneming gemaakt die wordt erkend 
én gewaardeerd om haar maatschappelijke 
betrokkenheid.
In 2021 heeft Ethias besloten een versnelling 
hoger te schakelen en haar organisatie op het 
gebied van duurzaamheid te versterken: de 
nieuwe functie “Head of Sustainability” en een 
nieuw, specifiek “Sustainability”-team werden 
in het leven geroepen. De voornaamste taak 
van die nieuwe ploeg is de richtlijnen voor de 
“Sustainability”-strategie vast te stellen en de 
integratie van duurzaamheidsdoelstellingen 
binnen de onderneming aan te sturen. 

Onze nieuwe “Sustainability”-strategie is op-
gebouwd rond de drie ESG-pijlers: 
• Milieu (Environment) 
• Sociaal/Maatschappij (Social)
• Goed bestuur (Governance)
Voor elk van deze pijlers hebben we een oefe-
ning gehouden met de betrokken medewerkers 
binnen Ethias om zo een concreet actieplan te 
kunnen opstellen. De streefdoelen zijn:
• de ecologische voetafdruk van 

Ethias verder verkleinen via een 
steeds ambitieuzer milieubeheer 
en duurzamere investeringen

• een moderne governance invoeren 
die medewerkers de kans geeft 
actief deel te nemen via nieuwe 
vormen van samenwerking rond 
duurzaamheidsprojecten

bovenal mens én menselijk blijven door voort-
durend aan de zijde te staan van mensen die 
nood hebben aan een helpende hand, of zij nu 
klant zijn of niet (armoede, inclusie, gezond-
heid, bijstand, preventie, diversiteit)
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ESG-prioriteiten van Ethias

Onze nieuwe strategie is in lijn met de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Ver-
enigde Naties. Ethias heeft die SDG’s geïden-
tificeerd waarvan zij gelooft het potentieel te 
bezitten om een echt verschil te maken in de 
samenleving. Het betreft de doelstellingen om 
armoede te beëindigen, een goede gezondheid 
voor alle leeftijden te promoten, duurzamere 
steden en gemeenschappen te maken en de 
klimaatverandering te bestrijden.
Onze strategie omvat ook andere thema’s, zo-
als concrete engagementen voor het beëindi-
gen van honger, voor toegang tot betaalbare 
betrouwbare, duurzame en moderne energie 
en voor het promoten van duurzame consump-
tie- en productiepatronen.

Een netwerk van solide en 
geëngageerde partnerships
Ethias wil haar expertise en ervaring op het 
vlak van duurzaamheid ten dienste stellen van 
de gemeenschap in brede zin door mee te wer-
ken aan een groeiend aantal initiatieven rond 
verantwoord investeren en aan partnerships 
rond de ESG-criteria in dit verslag.

Onze beleidslijnen, charters en codes
Al onze engagementen en principes, die staan beschreven in dit verslag,  
zijn geformaliseerd in beleidslijnen, charters en codes. U vindt ze terug op onze website: 

www.ethias.be/duurzaam

 "De duurzaamheidsstrategie is niet het werkdomein 
van één persoon. Het is zo'n breed onderwerp, met 
implicaties voor het hele bedrijfsleven en daarbuiten, 
en het evolueert voortdurend op het ritme van de 
veranderingsbehoeften die worden vastgesteld. Zoals 
de bomen in een bos die elkaar ondersteunen en 
helpen zodat iedereen tot bloei kan komen, zo planten 
we samen de zaadjes van de onderneming én van de 
wereld die we morgen tot bloei willen zien komen.”

Bénédicte PASSAGEZ, Head of Sustainability, Ethias
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Samen mens 
durven zijn.

People
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Voor onze medewerkers
Haar menselijk kapitaal is van onschatbare waarde 
voor Ethias. Ethias heeft tijdens de coronapandemie 
steeds de continuïteit van haar activiteiten kunnen 
waarborgen en tegelijkertijd haar medewerkers 
beschermd en ondersteund op alle vlakken.

Working Apart 
Tomorrow Together
Hybride werken
Ethias heeft beslist om van hybride werken ‘het 
nieuwe normaal’ te maken. 
Hybride werken is een combinatie van home-
working en werken op kantoor om zo werkne-
mers flexibiliteit te geven over hun werkritme en 
tevens de cohesie binnen de teams te bewaren.

Stappenplan “Homeworking 
– Werken op kantoor” 
De coronapandemie heeft een grote wendbaar-
heid van de medewerkers gevraagd. 
Om de organisatie van het werk te vergemak-
kelijken en de daaruit voortvloeiende maatre-
gelen te verduidelijken heeft Human Resources 
een stappenplan opgesteld met 7 fasen die 
naargelang de situatie geactiveerd kunnen 
worden.

Extra vakantiedagen
Wanneer aan homeworking wordt gedaan, 
worden overuren niet geregistreerd via het 
prikkloksysteem.

Homeworkingvergoeding 
Om de extra kosten die gepaard gaan met 
homeworking te verminderen werd er ook in 
2021 een thuiswerkvergoeding toegekend.

“Shared Desk” in de 
hoofdzetel van Hasselt 
Sinds 1 september 2021 is het “Shared 
Desk”-principe van toepassing. Gedeelde 
werkplekken in plaats van vaste bureaus 
met een “Clean Desk ”-beleid tot gevolg. 
De medewerkers kregen hiervoor de nodige 
tools, zoals een draadloos toetsenbord en een 
persoonlijke locker.

1
1 vakantiedag per 
kwartaal dat er 
met homeworking 
is gestart in het 
kader van de 
coronamaatregelen

450

50

Elke medewerker 
ontving in 2021:

voor € 450 aan 
Consumptiecheques 
(akkoord Assuralia 
en vakbonden)

voor € 50 aan 
Cadeaucheques 
vanwege de directie

Gezondheidsmaatregelen
Zelftesten & mondmaskers
Aan de inspecteurs en de medewerkers van 
de regionale kantoren werden FFP2 maskers 
uitgedeeld. Elke medewerker ontving zes an-
tigeentesten en twee extra nieuwe stoffen 
mondmaskers met het Ethias-logo.

Coronapremie en extra 
dankbetuiging door directie
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Sociale cohesie
Ethias zou niets zijn zonder de kracht en de inzet van 
haar 1976 medewerkers! Voor Ethias zijn de sociale 
cohesie en het welzijn van haar personeel dan ook een 
absolute prioriteit, die rechtstreeks verband houdt 
met haar waarden en haar ESG-verbintenissen.
Een respectvolle, collaboratieve en verantwoordelijke dialoog is steeds een 
kenmerk van de bedrijfscultuur bij Ethias geweest. Dankzij die sociale cohesie 
heeft de onderneming al een eeuw kunnen overspannen.

1.976
Op 31 december 2021 
telde de onderneming 
1976 medewerkers 
(997 vrouwen / 
979 mannen)

10
10 infosessies en 
workshops werden 
georganiseerd in 
2021, met gemiddeld 
73 deelnemers 
per sessie

Ethias Groep
Verdeling op het niveau van 
dep per 31 december 2021

893

2018

936 938

2019

949 956

2020

967 997

2021

979

Groot samenhorigheids-
gevoel, ook in tijden 
van homeworking
Ethias organiseerde twee virtuele perso-
neelsfeesten: in januari en in juni 2021. Via 
verschillende kanalen zijn de Ethias-medewer-
kers altijd verbonden gebleven met elkaar en 
met de onderneming. De belangrijkste com-
municatiekanalen? Via het intranet blijven de 
personeelsleden als eersten op de hoogte van 
alle bedrijfsnieuws. Door regelmatig een e-mail 
naar alle medewerkers te sturen heeft de CEO 
ook in 2021 zijn betrokkenheid getoond. Tot 
slot speelden ook de korte, virtuele, interac-
tieve infosessies en workshops tijdens de mid-
dagpauze of tijdens de werkuren een grote rol 
in de interne communicatie.

Nieuw personeelsrestaurant
Zowel in de zetel van Hasselt als in die van Luik 
werden de inrichting en de catering van het 
Personeelsvernieuwd. De nieuwe traiteur “The 
Food Show” engageert zich voor verse en sma-
kelijke producten, gezonde voedingsmiddelen, 
een aangenaam kader en een warm onthaal.
De hele dag is gratis fruit beschikbaar.

Samen sterk tijdens 
de overstromingen
Tijdens de overstromingen 
in juli 2021 toonde het 
Ethias-personeel aan haar 
klanten - maar ook onderling 
- een grote betrokkenheid. 
Zo kwamen medewerkers 
terug uit vakantie om bij 
te springen, hebben onze 
B2B- en B2C-inspecteurs 
alles in het werk gesteld om 
de eerste vaststellingen te 
doen, werkten medewerkers 
van verschillende diensten 
in de mobiele crisiscentra 
om klanten te helpen hun 
schadeaangifte in te vullen 
en konden klanten ook 
tijdens het weekend terecht 
in bepaalde regionale 
kantoren. In de zetel in 
Luik en in het regionaal 
kantoor van Alleur werden 
bovendien “War Rooms” 
ingericht. Hier konden 
collega’s betrokken bij de 
schadeopvolging in eenzelfde 
ruimte werken (conform de 
coronamaatregelen). Het 
samenhorigheidsgevoel 
maakte de workload 
draaglijker voor de 
medewerkers in kwestie.

n Vrouwen   n Mannen

n Vrouwen   n Mannen

58% 42%
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35

15.000

35 mensen liepen 
stage in 2021  
(het aantal is 
beperkt door de 
coronapandemie)

Ethias ondersteunt 
de werking van 
YouthStart voor 
een bedrag van 
€ 15.000 per jaar

Verdeling mannen/vrouwen
op 31 december 2021

Operationelen 
(band A tot E)

Management 
(band F tot G)

Top-
management 

(bande H)

Effectieve leiders 
(Directiecomité en 
Raad van bestuur)

Diversiteit
Bij Ethias is diversiteit gebaseerd op de volgende 4 pijlers:

Leeftijd 
(intergenerationele dynamiek)

Handicap  
(valide/mindervalide)

Herkomst 
(etnische en culturele diversiteit)

Gender 
(man/vrouw)

Gender (man/vrouw)

Om een sterke en duurzame onderneming te 
blijven is het essentieel dat mannen en vrou-
wen samenwerken om een inclusieve bedrijfs-
cultuur te bevorderen en vrouwelijk talent te 
laten bloeien. Het charter "Women in Finan-
ce" is een realisatie van de financiële sector 
(Belgisch Financieel Forum) en verschillende 
instellingen die "Women in Finance Belgium" 
hebben opgericht. Zo worden financiële or-
ganisaties verenigd, wordt genderdiversiteit 
bevorderd en kunnen best practices worden 
gedeeld. Op 17 juni 2019 ondertekenden een 
aantal Belgische financiële ondernemingen 
dit charter. Ethias was als maatschappelijk 
verantwoorde verzekeraar bij de eerste on-
dertekenaars.

Leeftijd (intergenerationele dynamiek)

Stages
Onderwijs is een belangrijke pijler voor Ethi-
as. Daarom wil ze stagiairs een zinvolle eer-
ste werkervaring bieden. De stagiairs vormen 
langs hun kant ook een mooie aanvulling op 
onze eigen medewerkers.

YouthStart 
Ethias heeft een eerste driejarig (2018-
2019-2020) partnerschap afgesloten met 
YouthStart, een non-profitorganisatie die het 
zelfvertrouwen van kanszoekende jongeren 
tussen 16 en 30 jaar wil bevorderen. Op die 
manier worden bruggen gebouwd voor hun in-
tegratie in het bedrijfsleven. De deelnemende 
jongeren worden overigens bekroond met een 
welverdiend certificaat als afsluiting van hun 
opleiding. In 2021 hernieuwden we ons drie-
jarig partnership voor de periode 2021-2022-
2023. 

Op basis van deze metingen stellen we vast dat er nog 
steeds sprake is van een onevenwichtige verdeling van 
de management functies binnen Ethias. De actieplannen 
voor de komende jaren zullen ons geleidelijk op 
weg helpen naar meer gelijkheid op alle niveaus.

n Vrouw   n Man

48,6%51,4%
44%

56%

25%

75%

28%

72%



ET
H

IA
S 

- 
N

IE
T-

FI
N

A
N

C
IE

EL
 V

ER
SL

A
G

 2
0

21

20

Handicap  
(valide/mindervalide)

Toegankelijkheid 
Van onze 37 regionale kantoren zijn er 32 toe-
gankelijk voor personen met een beperkte mo-
biliteit (26 kantoren hebben een aangepaste 
inrichting en 6 zijn uitgerust met een toegangs-
helling of lift). 
Een gepersonaliseerd onthaal is de eerste 
dienst die aan personen met een handicap 
wordt verleend:
• Algemene houding en gedrag: beleefdheid, 

een luisterend oor, vriendelijkheid 
(bijvoorbeeld beschikbaarheid van een 
notitieboekje en balpen voor personen 
met een auditieve beperking)

• Mobiliteit: brede zones en 
wandelpaden zonder obstakels

• Inrichting van lokalen: zitplaatsen, 
verlichting, portieken, sanitaire 
voorzieningen, enz.

Herkomst  
(etnische en culturele diversiteit)

Mentoringprojecten
Ethias heeft diverse mentoringprojecten. Ener-
zijds is er vanwege Ethias een financiële bij-
drage in de werking van de ondernemingen, 
en anderzijds zetten een aantal collega’s zich 
als mentor in voor de begeleiding van werk-
zoekenden met een migratieachterstand die 
moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. 
Aan de personeelsleden die deze uitdaging 
aangaan, geeft Ethias de mogelijkheid om een 
deel van het mentoringprogramma tijdens de 
werkuren te laten plaatsvinden.

Be.Face
• In het netwerk van ondernemingen van 

Be.Face bundelen de deelnemende 
ondernemingen hun middelen voor de 
inclusie van kansarme bevolkingsgroepen.

DUO for a JOB
• DUO for a JOB linkt werkzoekende 

jongeren met een migratieachtergrond 
aan 50-plussers, die als vrijwilliger 
hun ervaring inzetten om deze 
jongeren te begeleiden naar werk.

10.000
In 2021 sloot 
Ethias een nieuwe 
samenwerkings-
overeenkomst af 
met DUO for a JOB. 
Deze ging uit van 
een jaarlijks forfait 
van € 10.000.

Mentoring@Work
• Het Minderhedenforum, waarmee Ethias 

sinds 2019 samenwerkte voor de zetel 
van Hasselt, stopte in 2021 met haar 
mentoractiviteit "Mentor2Work".  
Een nieuwe partner werd in 2021 
gevonden in Mentoring@Work. 
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50%
Meer dan 50 % van 
de medewerkers nam 
in 2021 minstens 
één keer deel aan 
MyMindScan

In 2021 waren 29 
mensen betrokken 
bij het formele re-
integratieproces

29

312
312 personen deden in 2021 een 
beroep op de vertrouwenspersonen 
(170 in Luik en 142 in Hasselt)

Preventie van 
psychosociale risico’s
Disconnect to Connect

Bij Ethias vinden we het 
welzijn van de mede-
werkers enorm belang-

rijk. Deconnecteren helpt om zich daarna weer 
ten volle te concentreren. Daarom werd in 2021 
de interne campagne “Disconnect to Connect” 
gelanceerd. Ethias wil haar medewerkers daar-
in begeleiden door informatie, tools en steun 
aan te bieden.

MyMindScan
MyMindScan (MMS) is een online tool die de 
mentale weerbaarheid in kaart brengt. Aan 
de hand van zes wetenschappelijk gevali-
deerde factoren wordt via MyMindScan de 
veranderlijke veerkracht en het persoonlijk 
profiel van elke collega bepaald. 

My Workplace Options
In 2020 introduceerde Ethias de My Workplace 
Options Hotline. Medewerkers konden dan 
gratis telefonisch contact opnemen met een 
psycholoog. In 2021 werd het aanbod verder 
uitgebreid met het “Employee Assistance” 
programma. Daarbij kunnen ze onder meer 
praktische hulp inschakelen of coachingses-
sies plannen. Dit aanbod is er zowel voor de 
medewerkers als voor hun gezin.

Re-integratie
Sinds 2017 hebben HR en de vertrouwens-
personen een formele en informele proce-
dure voor re-integratie van langdurig zieken 
opgestart. In 2021 werd deze opvolging gron-
dig onder de loep genomen en uitgebreid qua 
ondersteuning naar de betrokken collega’s en 
het management.

De vertrouwenspersonen
De leden van de psychosociale cel fungeren 
tevens als vertrouwenspersonen. Ze hebben 
een ruime opdracht aangezien ze werknemers 
kunnen bijstaan voor alle problemen die ver-
band houden met geweld, pesterijen of onge-
wenst seksueel gedrag op het werk, maar ook 
problemen die betrekking hebben op stress, 
burn-out, conflicten…

Hasselt Liège Total

De toename van het aantal medewerkers 
dat in 2021 een beroep deed op de 
vertrouwenspersonen, is het resultaat 
van een interne promotiecampagne rond 
het welzijn van medewerkers na een 
lange periode van homeworking.

Optimalisatie van de interne, 
informele procedures
In 2021 heeft de psychosociale cel de interne, 
informele procedures geharmoniseerd. Dit be-
tekent dat begeleiding van medewerkers bij 
iedereen op een gelijkaardige manier plaats-
vindt en dat de dossier. s op eenzelfde manier 
worden beheerd.

Korte duur Lange duur < 1 jaar Lange duur > 1 jaar

Absenteïsmegraad

201820182018 201920192019 202020202020 202120212021

45
83 80

142
170

312

35

106 90 80

189 170

201820182018 201920192019 202020202020 202120212021

2,4%

1,6%
1,3%

2,4%
2,6%

1,2%
1,6% 1,7% 1,7%

2,0%

1,6%
1,2%
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173

453

In 2021 werden  
173 mensen 
aangeworven

In 2021 vonden 453 
mutaties plaats

Reinventing Human Resources
Ethias biedt haar personeel diverse  mogelijkheden om zich te ontwikke-
len in boeiende en gevarieerde beroepen, ver van de verzekeringsclichés. 
Tegelijkertijd wil ze een evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen. 

Onthaal van nieuwe 
medewerkers
De sollicitatieprocedure vond ook in 2021 
hoofdzakelijk via videoconferentie plaats. Op 
de ogenblikken dat het kon, werden er ook fy-
sieke gesprekken georganiseerd.

Interne doorgroei-
mogelijkheden
Medewerkers krijgen bij Ethias de tools aange-
reikt om te blijven evolueren en binnen Ethias 
van functie te veranderen.

MyLearning
Opleidingen horen onder meer bij die tools. 
Op het digitale platform “MyLearning” kunnen 
medewerkers, in samenspraak met HR en hun 
manager, de opleiding kiezen die bij hun loop-
baan past.

Het aantal opleidingen in 2021 
en het aantal deelnemers:

• 62 e-learnings  
(2 974 medewerkers deelgenomen)

• 178 webinars  
(1 065 medewerkers deelgenomen)

• 27 blended learnings  
(341 medewerkers deelgenomen)

• 13 coachings  
(30 medewerkers deelgenomen)

• 153 klassikale trainingen  
(850 medewerkers deelgenomen)

De EHBO-ploeg 

61 73 318
Er zijn 61 EHBO'ers bij 
de Ethias Groep 
57 EHBO'ers hebben 
online een theoretische 
opfrissingscursus 
gevolgd

73 medewerkers hebben 
bloed gedoneerd tijdens 
een bloedinzamelactie 

318 personen werden 
gratis gevaccineerd 
tegen het influenzavirus

Bloeddonatie Griepvaccin

Andere acties konden door 
de maatregelen tegen het 
coronavirus niet kunnen 
doorgaan. Het personeel 
mocht wel naar plaatselijke 
donorcentra gaan om tijdens de 
werkuren bloed te doneren. 
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33 33 medewerkers hebben 
zich ingeschreven, van wie 
er 22 werden geselecteerd

Vormingen voor meer welzijn
Ethias wil de medewerkers handvaten aan-
reiken om hun professionele taken beter te 
kunnen uitvoeren, maar ook om hun welzijn 
te bevorderen. Daarom organiseert Ethias re-
gelmatig workshops en infosessies. 
• “Lunch & Learn”-sessies
• Webinar: Gunnar Michielsen 

“Thuiswerk overleef je zo”
• Webinar: Koen Daems 

“Deconnectie en Office365”

Ethias Young Talent 
Development Program
De directie People & Organization 
lanceerde in 2021 voor de tweede 
keer het "Young Talent Development 
Program" voor medewerkers tot 35 jaar. 
Via dit programma, in samenwerking 
met de Universiteit van Luik en de 
Universiteit van Hasselt, wil Ethias 
jongere werknemers de kans geven om 
de competenties van de toekomst te 
ontdekken en deze verder te ontwikkelen. 

Leadership@Ethias
In 2019 ging de directie Human Resources 
van start met een nieuw programma voor de 
ontwikkeling van managementskills onder 
de naam “Leadership@Ethias”. In 2021 werd 
het programma opnieuw opgepikt nadat het 
in 2020 vroegtijdig was stopgezet wegens de 
coronacrisis.
In de loop van 2021 werd een analyse gemaakt 
van de coachingbehoeften via 130 individue-
le interviews met de managers. Op basis van 
deze resultaten werd het “Leadership@Ethi-
as”-traject voor managers verder uitgewerkt.

87 % van de 
medewerkers namen 
deel aan de enquête 

86 % 
van de medewerkers 
vinden Ethias 
maatschappelijk 
verantwoordelijk 

86 % van de 
medewerkers geloven 
in de waarden van 
de onderneming

MyLife@ethias
Door de onzekerheden die het leven met zich 
meebrengt, en in contrast daarmee een verbe-
tering van de levensstandaard, wil Ethias meer 
aandacht schenken aan duurzame groei en het 
behoud van de hulpbronnen, waaronder het 
menselijk potentieel.
De ambitie van HR is om vooruit te gaan, te 
verbeteren en te anticiperen op behoeften. 
Daarom is HR gestart met een langetermijn-
project om naar de medewerkers te luiste-
ren en na te gaan wat er kan worden verbe-
terd om loopbanen duurzaam te maken.   
Ethias houdt de vinger aan de pols bij de drie 
doelgroepen en werkt samen met hen een plan 
op maat uit:
• Start Career: jonge starters tot 30 jaar
• Mid Career: +/- 40/45 jaar, met 

15 tot 20 jaar ervaring
• Late Career: +/- 55 jaar

Employee Engagement Survey
In 2019 namen de Ethias-medewerkers deel 
aan de eerste Employee Engagement Survey. 
Er werd gepolst naar hun Engagement (betrok-
kenheid) en Enablement (de middelen die de 
werkomgeving biedt om de job goed te kunnen 
uitoefenen). Verbeterpunten zijn voor Ethias 
opportuniteiten om te groeien, om de werk-
omgeving voor de collega’s - de motor van de 
onderneming - te optimaliseren. In 2021 werd 
een tweede survey afgenomen. 
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Ons HR-beleid onder de loep
In 2021 namen twee organisaties het personeels-
beleid van Ethias onder de loep: Voka en h (TEI). In 
beide gevallen werd Ethias genomineerd voor een 
certificering. Dit geeft een mooie erkenning, maar 
houdt ook een spiegel voor en toont waar er moge-
lijkheden zijn om te groeien.

Limburgse HR-Award van 
Voka - Kvk Limburg

Vier organisaties werden ge-
nomineerd voor de Limburgse 
HR-Award. Vier bedrijven die in 

hun unieke organisatiecontext inzetten op innovatie 
met impact, met elk hun eigen HR-visie en strategie. 
Ethias heeft een dossier ingediend waarin ze een 
antwoord moest geven op tal van vragen. Dit werd 
vervolgens geëvalueerd door een jury die ervoor 
koos om Ethias te nomineren.

Certificaat “Top Employer 2022”
In het voorjaar van 2021 kreeg Ethias een 
zestal weken de tijd om een zeer uitge-
breide survey in te vullen: 400 vragen 
waarin 600 practices werden bevraagd. 

Een uiterst intensieve opdracht waar met het volle-
dige team van People & Organization aan gewerkt 
werd. Het Top Employers Institute (TEI) heeft vervol-
gens alles doorgenomen als voorbereiding op hun 
audit. Hierna volgde voor Ethias opnieuw een inten-
se periode waarin ze zich moest voorbereiden op 
de validatiesessie in september. In november kreeg 
Ethias dan de bevestiging dat ze in 2022 het “Top 
Employer”-label opgespeld zou krijgen.

Personeelsvereniging
De Personeelsvereniging van Ethias, opgericht 
in 1959, telt vandaag 6500 leden (actieve en 
gepensioneerde collega’s, hun partners en kin-
deren). Ze is bekend als de Vriendenkring of, 
in het Frans, ”Amicale”. 
Ook tijdens de momenten van isolement die 
2021 met zich meebracht, is de Personeels-
vereniging inventief uit de hoek gekomen om 
haar activiteiten te laten doorgaan. Haar rol 
om de band tussen haar leden en Ethias te ver-
sterken was dan ook van groot belang in deze 
bijzondere tijden. Ze organiseerde onder meer 
virtuele yogasessies en sportlessen, twee on-
line muziekquizzen. Ze maakte een deelname 
aan “Dwars door Hasselt” mogelijk. Ze ging 
van start met een eigen groep voor Ethias-me-
dewerkers op de sportapp “Strava”. Ze zorgde 
ervoor dat de kinderen van de personeelsleden 
toch hun sinterklaascadeau in ontvangst kon-
den nemen en organiseerde zelfs een “Peket 
Express” (wandeltocht) in Luik. 
Bovendien hebben leden van de Personeels-
vereniging een week lang drank en voedsel 
rondgedeeld in de Waalse gemeenten die 
tijdens de wateroverlast het meest getroffen 
werden. Ze lanceerde een interne oproep om 
de slachtoffers financieel bij te springen. 
Het ingezamelde bedrag schonken ze aan de 
vzw “Format'Age”, die instaat voor de aankoop 
en bezorging van materiaal aan de slachtoffers. 
Van haar kant heeft Ethias zich ertoe verbon-
den om 7000 euro extra te storten, bovenop 
het bijeengehaalde bedrag.

Solidariteitsbarbecue
De Personeelsvereniging van Ethias heeft 
zich ook gemobiliseerd door van 24 tot 30 
juli solidariteitsbarbecues te organiseren 
om de getroffen bevolking en vrijwilligers 

een troostrijke onderbreking te bieden.



ET
H

IA
S 

- 
N

IE
T-

FI
N

A
N

C
IE

EL
 V

ER
SL

A
G

 2
0

21

25

Voor onze Klanten

COVID-19
Ethias rolde tal van initiatieven uit om haar klanten tijdens de 
aanhoudende COVID-19-crisis een hart onder de riem te steken. 
Zo heeft Ethias zeer concrete hulp verleend aan bij haar verze-

kerde zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen (ZKO’s) die een zware 
impact van de gezondheidscrisis op hun activiteit ondervonden. 
Een overzicht van alle acties vindt u op   
www.ethias.be/CovidActies

Overstromingen
De overstromingen die ons land in juli troffen, overspoelden 
onze getroffen verzekerden ook met administratieve kopzorgen. 
Om hen op dit vlak te ontlasten en de opvolging van de talloze 

schadedossiers sneller te laten verlopen, heeft Ethias proactief enkele 
acties ondernomen. In eerste instantie werden mobiele crisiscentra in-
gezet in de getroffen gebieden. Ethias-klanten kregen er de nodige hulp 
bij het indienen van het schadedossier. Vervolgens waren er de “Directe 
Expertise”-dagen in onder meer enkele regionale kantoren. Hier konden 
klanten, voor wie geen expert ter plaatse moest komen, in 30 minuten hun 
schadedossier afhandelen. Misten ze bepaalde offertes om hun dossier te 
vervolledigen, dan konden ze een beroep doen op de “Offertefabriek”, die 
Ethias in het leven had geroepen. Een handige manier om snel een expert 
een bestek te laten opmaken. In augustus werkte Ethias samen met de 
winkelketens Exellent, Expert en Selexion om beschadigde huishoudtoe-
stellen snel te helpen vervangen. Naast praktische bijstand bood Ethias 
ook psychologische ondersteuning voor klanten die er nood aan hadden.
Een overzicht van alle acties vindt u op 
www.ethias.be/overtromingen

101 collega's 
hebben zich  
ingezet om  

4200 broodjes  
en meer dan  

20.000 drankjes 
uit te delen

mailto:P04674@ethias.be
http://www.ethias.be/CovidActies
http://www.ethias.be/Sustainability
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Ethias in de Belgische samenleving

"Te veel jongeren liggen wakker van hun 
financiële situatie. Met het coronavirus is dit 
probleem nog toegenomen. Jongeren zouden 

regelmatig eens met vrienden of familie uit eten 
moeten kunnen gaan, iets kunnen gaan drinken 

of kunnen sporten en ontspannen.  
Als topsporter weet ik hoe belangrijk het is om 

dromen en ambities te kunnen hebben.  
Daarom steun ik dit initiatief.”  

Matthias Casse,  
Belgisch olympisch medaillewinnaar  

en ambassadeur van de  
Ethias Youth Solidarity Awards

Ethias Youth Solidarity Awards
Met een budget van € 450.000 moedigt Ethias OCMW's aan om armoede 
bij jongeren te bestrijden.
Ethias wil financiële kwetsbaarheid onder jongeren mee tegengaan en lan-
ceerde daarom voor de eerste keer de “Ethias Youth Solidarity Awards”. 
Alle Belgische OCMW's werden opgeroepen om een jongerenproject in te 
dienen dat bijdraagt tot de bestrijding van armoede. Deze projecten kun-
nen bijvoorbeeld gaan om culturele participatie, toegang tot onderwijs, 
budgetbegeleiding, enz.  
Drie op de tien jonge Belgen (30 %) hebben al armoede gekend. Meer dan 
een kwart van de jonge Belgen (27 %) heeft zich zelfs al eens tot het OCMW 
gewend en meer dan drie op de tien (33 %) hebben regelmatig minder plezier 
in het leven door geldzorgen. Dit zijn slechts enkele van de opvallende cijfers 
die naar voor komen uit een enquête onder 1000 jongeren tussen 16 en 30 
jaar over hun financiële situatie. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut 
Indiville voerde deze studie uit in opdracht van Ethias.

102 projecten 
werden ingediend

102

130 OCMW’s zijn op 
de oproep ingegaan

130
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Sponsoring & Partnerships
De sportieve, culturele en maatschappelijke partners van Ethias delen 
haar waarden van menselijkheid, engagement, klanttevredenheid en 
enthousiasme. 
Ethias sponsort met financiële middelen en/of met publicitaire onder-
steuning via haar eigen communicatiekanalen. Als sponsor is zij actief 
betrokken bij elk project dat wordt ondersteund. 
Ethias sluit iedere vorm van sponsoring uit aan organisaties die haar 
naam zouden associëren met doping, corruptie, geweld, racisme, aanzet 
tot haat, verslaving, verstoring van de goede orde en zeden of discri-
minatie op grond van ras, sekse, leeftijd, geaardheid of geloof (bijv. 
homofobie, antisemitisme, islamofobie ...). 

Festivals 
Livemuziek brengt mensen samen, jong en oud, in al hun diversiteit 
en emoties. Festivals: Pukkelpop Zomerkwartier, Gent Jazz, Festival 
Dranouter, Dinant Jazz.

MuziekCultuur
Culturele activiteiten geven mensen een bredere kijk en nieuwe invals-
hoeken op het eigen leven en de samenleving. Culturele spelers: de 
Koninklijke Opera van Wallonië, het Nationaal Orkest van België, het 
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik

Sport 
Sport maakt mensen gezonder, socialer … zelfs ronduit gelukkiger. Spor-
tevents brengen mensen dan weer dichter bij elkaar.
Sportevents:  Ethias Cross, UCI World Cup Cyclocross, Ethias Tour de 
Wallonie, Grand Prix de Wallonie, Bingoal Cycling Cup, Woman Race, 
Euromillions Cup finals volley, Mon Ventoux, Ethias Challenges, Count 
Me In, Start to Tennis, Start to Golf … Sportfederaties: tennis, volley, 
handbal, golf, ... Nationale ploegen: Yellow Tigers & Red Dragons (vol-
ley) en Red Wolves (handbal), en overkoepelende instellingen (Sport 
Vlaanderen, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), 
AES, LOS en AISF. 

Matthias Casse
In 2021 werd wereld- en Europees 
kampioen judo Matthias Casse 
ambassadeur van Ethias. Zijn 
gedrevenheid, gezonde levensstijl 
en ambitie sluiten aan bij haar 
waarden. Ook wil hij helpen 
met de ambitie van Ethias om 
mensen meer te doen sporten!

Wout van Aert
In november 2021 ging Ethias in 
zee met Wout van Aert, drievoudig 
wereldkampioen veldrijden en 
wereldtopper op de weg. Op 
1 januari 2022 werd hij Ethias’ 
nieuwste ambassadeur.
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Sociale Partnerships
Blue-bike
Het partnership met Blue-bike, dat vijf jaar ge-
leden is opgestart (2017), werd in 2020 voor 
drie jaar verlengd. Blue-bike en Ethias werken 
nu nog nauwer samen om zachte mobiliteit in 
België verder te ontwikkelen. In de zomer van 
2021 vierde Blue-bike zijn tiende verjaardag.

Digital4Youth
Ethias stelt haar afgeschreven ICT-materiaal 
ter beschikking van Digital4Youth, een organi-
satie die dit materiaal opwaardeert en het ver-
volgens ter beschikking stelt van jongeren die 
zich in een moeilijke levenssituatie bevinden. 

Stichting Pelicano
De Stichting Pelicano zet zich in voor de strijd 
tegen kinderarmoede in België. Ethias-mede-
werkers kunnen er via het cafetariaplan Flex@
Ethias voor kiezen om een bedrag te schenken. 
Dat bedrag gaat naar basisbehoeften van Bel-
gische kinderen die in armoede leven: maaltij-
den, kleding, schoolbenodigdheden, bezoeken 
aan de dokter, maar ook het inschrijvingsgeld 
voor een jeugdbeweging of sportclub. 
Ethias voerde net als in 2020 een marktbevra-
ging uit. Om het aantal deelnemers aan die 
bevraging zo hoog mogelijk te krijgen en al-
dus een zeer representatieve steekproefgroep 
te verkrijgen, werd een incentive uitgewerkt 
waarbij een gift (aan een caritatief doel) werd 
vooropgesteld. Zowel in 2020 als in 2021 ging 
de gift naar de Stichting Pelicano.  

Deze actie leverde 2075 euro op voor Pelicano.

In het najaar van 2021 leverden de bijen in de 
korven aan zowel de hoofdzetel in Hasselt als 
aan het regionaal kantoor van Alleur hun eerst 
honing af. Deze potjes honing met “Ethias”-la-
bel werden te koop aangeboden aan de me-
dewerkers (€ 8 voor 250 gram). De opbrengst 
van deze oogst zal in 2022 naar de Stichting 
Pelicano gaan.

In 2021 schonk 
Ethias: 

171  
docking stations 

368  
monitors

442  
toetsenborden

273  
computermuizen

87  
notebooks

Sint-Vincentiusvereniging 
Genk
De Sint-Vincentiusvereniging is een overkoe-
pelende werking voor alle hulpbehoevenden 
in Genk. Ethias biedt de afgevaardigden van 
de Personeelsvereniging de mogelijkheid om 
inzamelingacties (kleding, speelgoed …) te or-
ganiseren tijdens de werkuren en stelt daarbij 
haar infrastructuur in Hasselt ter beschikking. 
Op initiatief van een van de Luikse medewer-
kers werd een vergelijkbare actie ondernomen 
in samenwerking met de organisatie “Restos 
du Cœur” in Seraing.

Sociale Sponsoring
• vzw CIRIEC
• Akcess van vzw Prométhéa
• “Vive Le Printemps” (Nationaal 

Orkest van België)
• vzw Article 27
• Belgische Rode Kruis
• Les Territoires de la Mémoire
• vzw Creccide
• 1712 Hulplijn bij partnergeweld
Verder heeft Ethias ook preventieacties opge-
zet door onder meer Route2School, Fédémot, 
Apper en Houtopia te ondersteunen.
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Ethias slaat een brug met 
de academische wereld 
Hogescholen en universiteiten leveren baan-
brekend werk om oplossingen te vinden voor 
diverse uitdagingen van vandaag en morgen. 
Door zich met hen te associëren verzekert Ethi-
as zich ervan om de voorsprong die het heeft 
op het vlak van innovatie te behouden. 

UCL
De Ethias-leerstoel “Pensioenen" streeft drie 
doelstellingen na:
• Nadenken over de opzet van rechtvaardige 

en duurzame pensioenstelsels, wat 
betreft de financiering, de architectuur 
en de governance ervan, met 
bijzondere aandacht voor de studie 
van aanvullende pensioenen

• Bijdragen tot de instandhouding van een 
transdisciplinair platform voor onderzoek 
over pensioenen aan de UCLouvain 

• De toekomst van het onderwijs over 
pensioenaangelegenheden aan de 
UCLouvain verzekeren en kwaliteitsvolle 
lezingen aanbieden over de problemen en 
uitdagingen van de pensioenstelsels op 
Belgisch en Europees niveau  

HEC Liège: Ethias verleent financiële steun 
gedurende 4 jaar voor een doctoraatsthesis 
op het gebied van "Machine Learning". Dit 
project richt zich onder andere op het gebruik 
van "Belief Functions" om besluitvorming te 
beschrijven. 
UAntwerpen: ALLIC, Antwerp Liability Law and 
Insurance Chair, is een leerstoel aan de Univer-
siteit Antwerpen. ALLIC steunt en promoot het 
onderzoek (steun van doctoraal studenten) en 
het onderwijs (studiedagen, publicaties) over 
het aansprakelijkheidsrecht en het verzeke-
ringsrecht.

COVID-19
Als betrokken, Belgische verzekeraar 
staat Ethias met beide voeten midden 
in de maatschappij. Ze heeft dan ook 

niet alleen haar klanten, maar verschillende 
domeinen in de Belgische samenleving on-
dersteund tijdens de coronapandemie. De 
vrijwilligers in de vaccinatiecentra werden 
door Ethias gratis verzekerd voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.  
Ethias ondersteunde ook de campagne “‘Ster-
ker dan corona”. Zo wilde ze samen met alle 
medewerkers positiviteit verspreiden in plaats 
van het virus.
Alle acties die Ethias heeft ondernomen, 
staan op www.ethias.be/CovidActies

Overstromingen
Ethias toonde haar maatschappelijke 
betrokkenheid ook tijdens en na de 
overstromingen van 2021. Iedereen, 

verzekerd bij Ethias of niet, kon terecht in de 
mobiele crisiscentra voor advies en onder-
steuning. De Personeelsvereniging van Ethi-
as organiseerde solidariteitsbarbecues voor 
de getroffen bevolking en voor de vrijwilligers. 
Ook bood Ethias financiële steun aan de vzw 
“Le Panier Solidaire” die voedselpakketten 
verdeelde. Flora, het 100% digitale filiaal van 
Ethias, richtte dan weer een containerruimte 
in tot ontmoetingscentrum in Chaudfontaine. 
Tot slot bood Ethias ook ondersteuning via de 
digitale weg: App4you, ons digitaal solidari-
teitsplatform, werd bijgewerkt en er werd een 
solidariteitsoproep gelanceerd.
Alle acties die Ethias heeft ondernomen, 
staan op www.ethias.be/overtromingen

mailto:P04674@ethias.be
http://www.ethias.be/CovidActies
http://www.ethias.be/Sustainability
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Directe 
verzekeraar

Profitability
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De actualiteit van 2021 heeft 
de relevantie van directe 
verkoop én de behoefte aan 
nabijheid duidelijk versterkt. 
Veel mensen hebben zich 
opnieuw op de essentie 
gericht en zijn zich bewust 
geworden van wat echt 
belangrijk is: gezondheid, 
milieu, preventie en 
solidariteit. Deze pijlers zijn 
ook van essentieel belang 
voor onze activiteiten als 
directe verzekeraar. Het 
zijn domeinen waarop 
we ondersteuning, 
dienstverlening en 
meervoudige oplossingen 
voor onze klanten 
willen bieden.

Ons fygitale model (of het 
beste van beide werelden)
Ethias stelt de klantervaring centraal in haar 
aanpak. En omdat achter elke klant niet alleen 
een nummer staat, maar bovenal een persoon, 
zal de mens bij Ethias altijd de eerste plaats 
innemen.
De digitale technologie biedt uiteraard de kans 
om ons aanbod van producten en diensten 
voortdurend te verbeteren en uit te breiden. 
Toch willen we vooral oog én oor blijven hebben 
voor de verwachtingen en behoeften van onze 
klanten. Vanuit een fygitale aanpak, die zich op 
het kruispunt tussen digitaal en menselijk con-
tact situeert, wil Ethias haar klanten het beste 
van beide werelden bieden. Het streefdoel? 
Zorgen voor een unieke, eenvoudige, efficiënte 
en menselijke klantervaring.
Met de nieuwe verzekering voor cohousers 
van “Flora by Ethias” kunnen vandaag 13 
verzekeringsproducten volledig online 
worden afgesloten, inclusief betaling

85 % van de 
dossiers geopend 
in de eerste week

85%

13.000
Meer dan 13.000 
schadeaangiftes op 
31 december 2021

84 %
84 % B2C dossiers 
afgesloten op 31 
december 2021

Vergoeding voor 
de schade na de 
overstromingen van juli 
2021: onze topprioriteit

De medewerkers van Ethias 
hebben zich 7 dagen per week 
voor onze verzekerden ingezet. 

We verdubbelden het aantal medewerkers dat 
instaat voor het beheer van dit soort schade-
gevallen.Onze B2C- en B2B-websites werden 
regelmatig bijgewerkt om antwoorden te geven 
op specifieke vragen naar aanleiding van de 
overstromingen. Een hele reeks solidariteits-
acties werd snel op touw gezet: mobiele crisis-
centra, automatische voorschotten voor drin-
gende uitgaven, "directe expertise"-dagen om 
een schadegeval in 30 minuten af te ronden, 
gemakkelijkere communicatie met herstellers 
om een offerte te verkrijgen, partnership met 
winkelketens om beschadigde huishoudtoe-
stellen snel te vervangen tegen een voordelig 
tarief, solidariteitsacties georganiseerd door 
de Ethias-klanten met een polis "Arbeidsonge-
vallen" en/of "Burgerlijke Aansprakelijkheid", 
proactief contact met 220 klanten in zwaar ge-
troffen gebieden van wie we nog geen bericht 
hadden ontvangen ...
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Onze belangrijkste motivatie: 
uw tevredenheid!
Ethias wordt in 2021 gezien als een speler die een ruime keuze aan 
verzekeringsproducten biedt, gemakkelijk toegankelijk is, een goede 
prijs-kwaliteitverhouding heeft én een kwaliteitsvolle dienstverlening 
biedt 1. 

De tevredenheid bij onze 
particuliere klanten (B2C)2

Uit de in 2021 gevoerde NPS-studie blijkt een 
algemene tevredenheid over Ethias van 91 %. 

Na een contact met Ethias zouden 2 op 3 klanten ons 
aanbevelen bij hun familieleden en kennissen.

De tevredenheid bij onze klanten 
in Collectiviteiten (B2B)3

De algemene tevredenheid van onze 
klanten is bijzonder hoog (93 %).

9 op de 10 klanten beschouwen Ethias als hun bevoorrechte 
partner op het vlak van verzekeringen (Niet-Leven).  

1 Deze indicatoren zijn afkomstig uit de “Brand Image”-studie, waarmee de 
positionering en het imago van Ethias bij particulieren (klanten/prospecten) 
kan worden gemeten. Steekproefgroep 2021: 2000 respondenten. 

2 Die indicatoren komen uit het NPS-project (Net Promoter Score), een tool die in 2014 werd 
ingevoerd om de tevredenheids- en aanbevelingsgraad te meten van Particulieren (klanten & 
prospects) die een contact met Ethias hebben gehad. Steekproefgroep 2021: 25.548 klanten.

3 Deze indicatoren komen uit de studie "Satisfaction & Moments of Truth", die 
binnen de Collectiviteiten werd gevoerd (een studie die in 2011 werd opgezet en 
om de 2 à 3 jaar wordt vernieuwd). Steekproefgroep 2021: 135 B2B-klanten.

Klachtenbeheer
Voor het klachtenbeheer stemt Ethias zich af 
op de gedragscode van Assuralia

Iedere belanghebbende - een kandidaat-verze-
keringnemer, een verzekerde, een begunstigde 
of een derde schadelijder - kan zijn ongenoe-
gen over een verzekeringscontract of -dienst 
uiten.
Een onafhankelijke klachtencorrespondent zal 
het dossier in alle objectiviteit onderzoeken 
en een antwoord opstellen dat hij binnen de 
20 werkdagen na ontvangst van de klacht zal 
versturen naar de klager. Als die termijn niet 
kan worden nagekomen, zal de klager een ge-
motiveerde brief ontvangen.
Er wordt jaarlijks een verslag over 
het klachtenbeheer opgemaakt.

De toename van het aantal klachten in 2021 
hangt nauw samen met de uitzonderlijke be-
handeling van het aantal schadedossiers naar 
aanleiding van de overstromingen in juli. Om 
het hoofd te bieden aan de urgentie van deze 
ongeziene ramp moesten sommige diensten de 
teams op het terrein bijstaan, met als gevolg 
dat het dagelijkse beheer van de lopende dos-
siers vertraging opliep.

91 %

93 %

2016 20212020201920182017

1.574
1.348

1.512
1.791

2.025
2.204

Diep respect voor uw privacy
Als verzekeraar die in een directe relatie met zijn klanten 
staat, hechten we veel belang aan consumentenrechten. 
We behandelen de gegevens die ons worden toevertrouwd 
in alle ernst en bij al onze projecten en acties wordt een 

strikte governance toegepast.
De naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 
of GDPR in het Engels) is een zaak van iedereen. Een uitgebreid netwerk 
van GDPR-contactjuristen staat ter beschikking van de medewerkers. 
Bovendien worden zij geregeld, via ludieke en didactische sensibilise-
ringsacties, herinnerd aan de vertrouwelijkheid van de gegevens die 
ze dagelijks moeten verwerken en aan de procedure die moet worden 
gevolgd om een eventueel incident dadelijk te melden.
In 2021 kreeg elke Ethias-medewerker de gelegenheid 
om een online opleidingsprogramma te volgen dat was 
afgestemd op de eigenheden van zijn of haar functie.

Keep
Information
Systems
Secure
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Een steeds duurzamer 
productengamma
Met haar producten wil Ethias de 
Belgische samenleving in moeilijke tijden 
dekken, bijdragen tot een gezonder 
milieu door verantwoord gedrag aan 
te moedigen, en gezondheidszorg 
voor iedereen toegankelijk maken.

Mobiliteit
Ethias biedt een verzekering voor "minder 
dan 10.000 km", een specifiek tarief voor 
groene voertuigen, een uniek "Ethias Young 
Drivers"-aanbod, maar ook basisverzekerin-
gen tegen een toegankelijke prijs voor meer 
solidariteit. De familiale verzekering omvat 
een gratis verzekering van zachte mobiliteit. 

Green Friday voor elektrische voertuigen
Ter gelegenheid van “Green Friday” bood Ethi-
as in 2021 een korting van 15 % aan op het 
eerste verzekeringsjaar voor een elektrisch 
voertuig. Dit aanbod, dat kan worden gecom-
bineerd met de voordelen die bestuurders van 
elektrische of hybride voertuigen al genieten, 
resulteert in een korting die kan oplopen tot 
45 %!
Een mooie gelegenheid om voor groene mobi-
liteit te kiezen!
Nieuwe versie van “Bike & More”
Sinds 2018 verzekert het “Bike & More”-pro-
duct de zogenaamde zachte mobiliteitstoe-
stellen. Dit zorgt voor meer diversiteit in de 
vervoermiddelen die verzekerden gebruiken. 
In 2021 zet Ethias een nieuwe stap in die rich-
ting en versoepelt zij de toegangsvoorwaarden 
voor het “Bike & More”-product, waaronder de 
ouderdom van het voertuig en het gebruik van 
een antidiefstalsysteem.

Gezondheid
Onze wens? Het gamma van gezondheidszorg-
producten aanvullen om betaalbare en toegan-
kelijke zorg voor iedereen te waarborgen.

Ethias Hospi Quality
Een kwaliteitsvolle en toegankelijke hospitali-
satieverzekering, die op moeilijke momenten 
het comfort van een eenpersoonskamer garan-
deert (dankzij een Joker) bij een ziekenhuisop-
name wegens ernstige ziekte.

Waarborg “Servi+” voor de producten 
“Hospi Quality+” en "Hospi Next+”
Na een ziekenhuisopname wegens ernstige 
ziekte is ondersteuning tijdens het revalida-
tieproces van onschatbare waarde. Dankzij 
een partnership met “Ring Twice”, een van de 
eerste erkende platformen voor collaboratie-
ve economie, geeft Ethias een vergoeding tot 
€ 500 per jaar voor niet-medische thuishulp in 
de volgende domeinen: huishoudhulp, baby-
sitting, tuinieren, doe-het-zelf, zorg & welzijn, 
pet-sitting, privélessen in verband met het hui-
dige schooltraject en/of esthetische producten 
(turban, foulard ...).31%

31 % groei tussen 
2020 en 2021 
in de "Bike & 
More”-portfolio

Voor onze particuliere klanten
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Woning 
Onze Woningverzekering dekt automatisch 
eco-installaties (zonnepanelen, fotovoltaïsche 
panelen, warmtepompen ...)

Medehuurdersverzekering “Flora by Ethias”
Cohousing wordt steeds populairder. Een ver-
klaring ligt in het feit dat het voor jongeren en 
eenoudergezinnen steeds moeilijker wordt een 
woning aan te kopen. 
Flora ging in oktober 2021 van start met de 
huurdersverzekering voor cohousers. Deze 
medehuurdersverzekering zonder franchise 
biedt alle cohousers dekking tegen burgerlijke 
aansprakelijkheid voor schade die zij zouden 
veroorzaken aan de cohousingwoning of aan 
naburige woningen, maar ook dekking tegen 
schade aan de inboedel van de huisgenoten. 

Rechtsbijstandverzekering
Sinds december 2019 biedt Ethias een rechts-
bijstandverzekering aan conform de "Wet 
Geens". Het doel van deze wet is de verzekering 
“Rechtsbijstand” toegankelijker te maken door 
de waarborgen ervan uit te breiden. Bovendien 
is de premie fiscaal aftrekbaar.

67.000
sociale woningen  
genieten een 
aangepast basis-
verzekeringspak-
ket: een belangrijk 
instrument voor 
armoedepreventie

Travel
Bijstand & Annulering

In de loop van 2021 werden 5 COVID-ge-
relateerde waarborguitbreidingen op-

genomen in onze Assistance- en Reisannule-
ringsverzekeringen, automatisch (voor zowel 
bestaande als nieuwe klanten) en gratis (geen 
premieverhoging). Dankzij deze waarborguit-
breidingen genieten onze klanten een uitge-
breide dekking in geval van een pandemie, 
zoals COVID-19.

Partnerships 
Whestia
Via het label “Schuldsaldoverzekering Whes-
tia” werkt Ethias in partnership met het Waals 
Woningfonds (FLW) en met verschillende agen-
ten die sociale leningen in Wallonië commer-
cialiseren.
Sociale huisvesting
Ethias is partner van meer dan 30 sociale 
huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen 
(waaronder Woonhaven Antwerpen, de groot-
ste sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaan-
deren). Zij biedt haar verzekeringsproducten 
(Woningverzekering, Familiale verzekering en 
optionele diefstaldekking) aan tegen een ta-
rief dat aangepast is aan deze doelgroep van 
huurders.

Woningfonds voor Grote 
Gezinnen in Wallonië
In 2021 is Ethias een partnership aangegaan 
met het Woningfonds voor Grote Gezinnen 
in Wallonië (FLW). Klanten die via dit sociaal 
fonds een hypothecaire lening afsluiten, kun-
nen ook rekenen op onze woningverzekering.
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Voor onze klanten 
in Collectiviteiten
Ethias, de nr. 1 verzekeraar van de publieke 
sector, verzekert grote spelers in de publieke 
sector die zich inzetten voor duurzame ontwik-
keling en alternatieve energie. Als maatschap-
pelijk geëngageerde speler verzekert Ethias 
bijvoorbeeld het merendeel van de OCMW's 
in België. 

Patrimonium
Property-verzekeringen 
(brand & alle risico's)
We verzekeren groene energiebronnen (fo-
tovoltaïsche panelen, zonnepanelen, warm-
tepompen en oplaadpalen voor elektrische 
voertuigen), zowel in de polissen “Property” 
(patrimonium) als via specifieke dekkingen 
(verzekeringen “alle risico’s”).
Dekking van bedrijfsverliezen na 
een schadegeval in Property
Het doel is faillissement na een schadegeval 
te voorkomen door de vaste kosten te dekken 
vóór de productiemiddelen weer bedrijfsklaar 
zijn en door de heropstart van het bedrijf te 
vergemakkelijken . Het betreft een soort "le-
vensverzekering" voor de organisatie.

Verzekering Alle risico's -  
Elektronisch materiaal
Deze verzekering dekt verlies van en materiële 
schade aan elektronische apparaten ten ge-
volge van diefstal, brand, kortsluiting, water-
schade, kwaad opzet of vandalisme, onhandig-
heid of onervarenheid van personeelsleden of 
derden. Deze dekking maakt het dus mogelijk 
ondernemingen en tewerkstelling te vrijwaren 
door de bedrijfscontinuïteit te verzekeren (bijv. 
medische apparatuur).

Ethias Cyber Protection
Cybercriminaliteit is een van de opkomende 
risico's en is voor bedrijven een grote uitda-
ging geworden. Ethias Cyber Protection dekt 
de schadelijke gevolgen voor de verzekering-
nemer of derden van een cybergebeurtenis 
(malware, cyberaanval, menselijke fout, sys-
teemfout, denial of service of ongeoorloofd 
gebruik van het informaticasysteem).
De klant kan rekenen op 24/7 bijstand in geval 
van een cybergebeurtenis en op de steun van 
een netwerk van experts en gespecialiseerde 
advocaten. 

Mobiliteit
Mobility & More
“Mobility & More" is een innovatief en flexibel 
product dat tot doel heeft het traject te verze-
keren dat de personeelsleden van onze klan-
ten afleggen, ongeacht het gebruikte vervoer-
middel (en meer specifiek zachte mobiliteit). 
Werkgevers kunnen kiezen uit verschillende 
waarborgopties om hun personeel een uitge-
breide mobiliteitsdekking te bieden voor woon-
werk- en dienstverplaatsingen.
Bike & More
De collectieve "Bike & More"-verzekering wil 
werkgevers aanmoedigen om zachte mobili-
teit te gaan promoten door de zachte mobili-
teitstoestellen van hun personeelsleden tegen 
voordelige tarieven te verzekeren.
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Gezondheid
Verzekering tegen beroepsziekten
Als maatschappelijke speler heeft Ethias een 
product gecreëerd (dat voorheen niet bestond 
op de Belgische markt) om tegemoet te komen 
aan de behoeften van verontruste klanten in 
de context van de COVID-19-pandemie. Meer 
dan ooit zijn werkgevers en werknemers zich 
bewust van de noodzaak voor een optimale 
dekking wanneer hun gezondheid wordt bloot-
gesteld aan een beroepsrisico.
Dit nieuwe product voorziet in een extralegale 
schadevergoeding voor werknemers en perso-
neelsleden - in de private sector en bij lokale 
of provinciale besturen - die het slachtoffer zijn 
van een door Fedris erkende beroepsziekte.
Hospiflex verzekering - Waarborg "Servi +"
Deze facultatieve waarborg dekt de kosten van 
niet-medische diensten (zoals tuinonderhoud, 
schoonmaak ...) om het welzijn van verzeker-
den te verbeteren die wegens een ernstige 
ziekte in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Onderschrijvingsactiviteiten Niet-Leven die in 
aanmerking komen voor de Europese taxonomie
Op 31/12/2021 zijn de economische activiteiten van Ethias die 
in aanmerking komen voor de Europese taxonomie (Verordening 
(EU) 2020/852) de activiteiten die substantieel bijdragen aan de 
verwezenlijking van de volgende milieudoelstellingen: (i) de mitigatie 
van klimaatverandering en (ii) de adaptatie aan klimaatverandering.

De onderschrijvingsactiviteiten Niet-Leven van Ethias die voor de EU-taxonomie 
in aanmerking komen, zijn die activiteiten waarvan de uitgegeven premies in 
het boekjaar 2021 een dekkingscomponent bevatten die verband houdt met 
de klimaatverandering. Om het bedrag van deze activiteiten te bepalen, heeft 
Ethias verzekeringspremies geselecteerd uit de volgende boekhoudkundige 
categorieën: “Motor”, “Brand”, «Alle Risico’s” en “Aannemers”, op voorwaarde 
dat zij een dekking omvatten voor één of meer van de risico’s die verband houden 
met klimaatelementen, zoals natuurrampen, bedrijfsverlies, materiële schade, 
waterschade, stormen, aardbevingen, overstromingen, droogte, hagel.

Rekening houdend met de bovengenoemde selectiecriteria vertegenwoordigen 
eind 2021 de onderschrijvingsactiviteiten Niet-Leven van Ethias, die geschikt 
zijn volgens de EU-taxonomie, een totaalbedrag van EUR 189.453.159, 
ofwel 13,64 % van het totale incasso Niet-Leven 2021. Het totale incasso 
Niet-Leven van Ethias bedraagt namelijk EUR 1.389.453.747 in 2021.



ET
H

IA
S 

- 
N

IE
T-

FI
N

A
N

C
IE

EL
 V

ER
SL

A
G

 2
0

21

37

Innoveren vanuit een streven naar vooruitgang
Naast het aspect “schadevergoeding” biedt Ethias sinds mei 2021 
een catalogus van meer dan 80 diensten aan die toegankelijk 
zijn voor haar klanten (Particulieren & Collectiviteiten). Vanuit 
haar streven naar een meer inclusieve samenleving zijn 
sommige diensten ook toegankelijk voor niet-klanten. 
Deze innovatieve diensten werden ontwikkeld dankzij de aanvullende competenties die binnen de dochterondernemingen 
van Ethias aanwezig zijn. Met deze groepsstrategie (zie pagina 10) wil Ethias anticiperen op de behoeften van morgen en 
vervolgens nuttige en coherente oplossingen als antwoord hierop geven. 

Voor onze 
particuliere klanten App4You

Digitaal hulp- & 
solidariteitsplatform: 

innovatief, eenvoudig, gratis 
en toegankelijk voor iedereen. 
Het biedt vrijwilligers de 
mogelijkheid andere burgers in 
nood te helpen terwijl ze gratis 
door Ethias verzekerd zijn tegen 
burgerlijke aansprakelijkheid 
en lichamelijk letsel.
app4you.be

Partnerships in 
gezondheidszorg
Masana
Een alomvattend en multidisciplinair platform 
dat de verschillende actoren in de gezond-
heidszorg coördineert zodat patiënten opti-
maal en in alle veiligheid thuis kunnen blijven 
wonen.
MoveUp
Gepersonaliseerde monitoring op afstand (met 
artsen, kinesitherapeuten, diëtisten, psycho-
logen...) vóór een bariatrische operatie en tij-
dens revalidatie. 
ABI 
App waarmee u snel in contact kunt komen met 
een arts voor algemene medische informatie 
via sms.

Woning 
Home Services
Of u nu Ethias-klant bent of niet, met Home 
Services vindt u snel de juiste persoon als u 
een vakman nodig hebt voor een snelle inter-
ventie thuis. Voorbeelden zijn: de verwarming 
die het midden in de winter begeeft, een voor-
deur die niet meer sluit, u bent het slachtoffer 
van een inbraak, uw elektrische installatie is 
uitgevallen… 

Bescherming van de lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid, preventie thuis en onderweg zijn de kern 
van onze activiteiten.

Mobiliteit
Trust My Car
Innovatieve dienst die zorgt voor gemoedsrust en 
vertrouwen bij de aan- en verkoop van tweedehands-
voertuigen.
Liberty Rider 
Een app voor motorrijders om de hulpdiensten te 
verwittigen bij een val.
Jeasy 
Een 100 % Belgische toepassing om een reis te orga-
niseren met een volledig overzicht van de verschil-
lende mobiliteitsoplossingen en de beste manier om 
ze te optimaliseren of te combineren.
Assist on Demand
Een sms naar Ethias voor snelle pechverhelping 
via een digitaal platform en met een 
onderhandeld tarief. Deze dienst is ook 
beschikbaar voor wie niet verzekerd is.

Gezondheid
Care4You

Dankzij dit betrouwbare en gratis instrument 
kunnen artsen en patiënten elkaar virtueel én 

in alle veiligheid ontmoeten. Het platform, dat werd 
ontwikkeld tijdens de COVID-19-pandemie, maakt 
gezondheidszorg toegankelijker. 
Gezondheidskiosk
Omdat de gezondheid van eenieder uniek is, is Ethi-
as de eerste verzekeraar die een "gezondheidskiosk” 
aanbiedt. Uit meer dan 325.000 gezondheidsapps 
kunnen gebruikers de meest betrouwbare en voor 
hen meest geschikte toepassingen kiezen.

mailto:P04674@ethias.be
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Voor onze klanten in Collectiviteiten 
(en niet alleen onze klanten)...

De diensten (opleiding, audits en consultancy) 
zijn gericht op risicopreventie en -beheer. Er 
wordt persoonlijke ondersteuning geboden ... 
Kader - Pictor’s Overstrominga

Risk Management
De experts van Ethias helpen bedrijven om 
hun bedrijf na een ramp weer op de rails te 
krijgen terwijl ze de risico's voor de toekomst 
beperken. Ze houden rekening met de tech-
nische aspecten, maar ook en vooral met de 
menselijke aspecten, waardoor ze zich kunnen 
blijven concentreren op hun kernactiviteiten.

Preventie 
Kennis van de wetgeving, de juiste aanbevelin-
gen, een noodplan én goede eerstehulpverle-
ners zijn essentieel voor de veiligheid van een 
bedrijf en zijn werknemers. Een brandpreven-
tieaudit helpt het brandrisico te verminderen, 
de veiligheid van alle op het terrein aanwezige 
personen te garanderen, een snel evacuatie-
plan op te stellen, de schadelijke gevolgen 
van een brand te beperken door deze onder 
controle te houden en de tussenkomst van de 
hulpdiensten te vergemakkelijken.

Let’s Talk
Voor het tweede jaar op rij werd de 
gratis dienst “Let's Talk“ geactiveerd 

om telefonisch psychologische steun te verle-
nen aan studenten, kleine bedrijven en hun 
personeelsleden, maar ook aan de slachtoffers 
van de overstromingen. 

Beheer van psychosociale 
risico’s
Een verontrustende geestelijke gezondheid, 
een moeizame hervatting voor werknemers, 
een dalende welzijnsindex die niemand spaart 
... Het zijn enkele van de trieste bevindingen 
uit de barometer "Vertrouwen & Welzijn” van 
2021. Om de barometer te doen klimmen heeft 
Ethias Services een reeks opleidingen, audits 
en adviesdiensten opgezet om bedrijven te hel-
pen risico's te voorkomen en hun werknemers 
in moeilijke tijden bij te staan. De aangeboden 
diensten omvatten: preventie van burn-out, 
begeleiding na een traumatische gebeurtenis, 
stress- en conflictbeheersing, psychosociale 
risicoanalyse, audit van de geestelijke gezond-
heid, expertise in beroepsherscholing ...

Competentiebeheer
Ethias biedt haar expertise aan om een ethisch 
en inclusief management te helpen ontwikke-
len met als doel conflicten op te lossen, werk-
nemers in moeilijkheden op te sporen en te 
begeleiden, de voordelen en uitdagingen te 
begrijpen die bestaan wanneer verschillende 
culturen samenwerken, samenwerking en in-
tergenerationele synergieën aanmoedigen ...

Partnerships voor preventie
eXiais een technologie voor het voorkomen 
van dodehoekongevallen, ontwikkeld door de 

spin-off van de VUB. Er is aangetoond dat deze technologie 
het aantal doden als gevolg van dodehoekongevallen met 
31 % helpt verminderen.

De Preventiedienst van Ethias en Ethias Services 
hebben een partnerschap afgesloten met Oxygis 

om op basis van hun expertise een mappingsoftware (web 
en mobile) te ontwikkelen voor de inventarisatie en het on-
derhoud van speelpleinen. Dankzij dit partnership worden 
de veiligheid en integriteit van kinderen op  speelpleinen 
versterkt.
Deze softwareontwikkeling werd bekroond met de “Bronzen 
Medaille voor Innovatie” op het Salon 2021 van ARCoP, de 
Koninklijke Vereniging van Preventieadviseurs.
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Hebt u een innovatief idee? 
Surf naar ethihub.be!

Om te zorgen voor een rechtstreekse band met de 
verzekerden, een luisterend oor voor hun noden en 
minder papierverbruik ging Ethias van start met een 
blog voor de collectiviteiten:nl. Zij vinden er online 
magazines, infofiches, sensibiliseringsvideo's en 
getuigenissen van klanten.
www.ethias.be/blog-nl Preventie: een uitdaging voor u? 

Een prioriteit voor ons!

U vindt een overzicht van alle onze diensten op 
solutions.ethias.be

http://www.ethias.be/blog-nl
http://www.ethias.be/Sustainability
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Nieuwe governance voor 
duurzaam investeren
Meer duurzaamheid in investeren vereist 
zowel discipline als een geïntegreerde 
aanpak. Daarom heeft Ethias in 2021 al 
haar investeringsprocessen herzien. Dit 
heeft geleid tot een nieuw beleid voor 
duurzaam en verantwoord investeren en 
een nieuw governance op investeringsvlak. 
Ethias is nog een stap verder gegaan. 
Zo is zij concrete verbintenissen 
aangegaan om haar ambitie voor een 
koolstofvrije beleggingsportefeuille 
in de praktijk te helpen brengen, om 
druk uit te oefenen op de grootste 
vervuilers en om zich in te zetten voor 
het beschermen van de biodiversiteit.  

Beleid voor duurzaam en 
verantwoord investeren
In de nieuwe versie van haar beleid voor duur-
zaam en verantwoord investeren herbevestigt 
Ethias haar engagement ten aanzien van het 
Klimaatakkoord van Parijs en stelt ze zich tot 
doel om uiterlijk in 2050 haar beleggingsporte-
feuille volledig koolstofneutraal te maken. Bo-
vendien moeten de voorgestelde beleggingen 
in elke activaklasse voldoen aan strenge crite-
ria op het gebied van milieu, maatschappij en 
goed bestuur (de zogenaamde ESG-criteria).

Governance op 
investeringsvlak
Het Ethias Comité voor Duurzaam en Verant-
woord Investeren is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling, uitvoering en opvolging van alle 
principes in de beleidslijn voor duurzaam en 
verantwoord investeren.
De uitvoering van dit beleid berust op twee 
pijlers: (1) de integratie van de ESG-criteria en 
(2) een actief aandeelhouderschap.

Integratie van de ESG-criteria in 
onze beleggingsprocessen
Direct beheer
We houden in onze beleggingsprocessen re-
kening met de analyse van de ESG-criteria en 
geven in ons selectieproces de voorkeur aan 
duurzame en verantwoorde beleggingen. 
In 2021 hebben we een ESG-database ver-
worven en een onderzoekspartnership rond 
ESG gesloten met HEC - ULiège. Op die manier 
kunnen we onze selectiecriteria voor beleggin-
gen verder ontwikkelen, met inbegrip van de 
klimaatimpact. 
Gedelegeerd beheer
Ethias geeft ook absolute prioriteit aan het 
werken met beheerders die de Principes voor 
Verantwoord Beleggen van de Verenigde Na-
ties (de "UN PRI") hebben ondertekend. Naast 
deze eis legt Ethias duurzame beleggingscrite-
ria vast in de beheersmandaten die zij afsluit.
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Ons uitsluitingsbeleid
Naast de integratie van ESG-criteria in onze 
beleggingen heeft Ethias in 2021 haar uitslui-
tingsbeleid aangescherpt.
Een dergelijk beleid bestond al sinds 2005 on-
der de benaming “Ethische Investeringscode”.
Het nieuwe uitsluitingsbeleid is gebaseerd op 
minimaal de uitsluitingscriteria van het “To-
wards Sustainability”-label van Febelfin en 
legt in sommige gevallen zelfs strengere regels 
op dan het label. Dit resulteert in de uitsluiting 
van een toenemend aantal emittenten uit het 
Ethias-beleggingsuniversum die niet aan onze 
duurzaamheidsnormen voldoen. 

Sinds 2017 bant Ethias energiekolen (stoom-
kolen) uit haar investeringen. Deze fossiele 
energie draagt namelijk het meest bij tot de 
klimaatopwarming. Sinds 2019 bant Ethias ook 
tabak en heeft ze het verbod inzake bewape-
ning uitgebreid tot de productie van conventi-
onele wapens. 
Deze initiatieven liggen in het verlengde van 
de "Green Deal" die de Europese Commissie 
voorgesteld heeft. 

n Land  n Bedrijf

Evolutie van het aantal emittenten 
dat is uitgesloten  uit het 
beleggingsuniversum van Ethias

Onze normatieve aanpak
In 2021 bevestigde Ethias haar verbintenis als 
ondertekenaar van het United Nations Global 
Compact en van de United Nations Principles 
for Responsible Investment. Beide initiatie-
ven zijn essentiële pijlers voor verantwoord 
beleggen en moedigen de naleving van de 
fundamentele mensenrechtenprincipes en de 
integratie van duurzaamheidscriteria in het 
beleggingsproces aan.

In 2021 heeft Ethias 
haar uitsluitingscriteria 
aangescherpt, in overeen- 
stemming met de strengere 
eisen die voortvloeien uit de 
herziening van het "Towards  
Sustainability"-label.

2018 2019 2020 2021

153 207

637

993

70 69 84
158
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Ethias als actieve aandeelhouder
Wie zich als belegger wil engageren voor duurzaamheid, moet ook 

verantwoordelijkheid nemen voor zijn beleggingskeuzes en de opvolging 
ervan, en moet actief bijdragen tot initiatieven die veranderingsactoren op 
deze domeinen samenbrengen. Als actieve aandeelhouder actualiseerde 
en publiceerde Ethias een stembeleid en een betrokkenheidsbeleid. 

Belgian Alliance for 
Climate Action (BACA)

BACA is een Belgisch initi-
atief dat wordt geleid door 
The Shift en het WWF. Van-

uit een wetenschappelijk gefundeerde aanpak helpt 
het de milieu-impact van de aangesloten bedrijven 
te verminderen.
Met haar toetreding tot BACA verbindt Ethias zich 
ertoe om zich binnen de 12 maanden aan te sluiten 
bij het “Science Based Targets Initiative” (afgekort 
als SBTi). Op die manier zal Ethias haar tussentijdse 
doelstellingen voor koolstofneutraliteit kunnen vast-
leggen volgens erkende wetenschappelijke metho-
den om zo de doelstellingen van het Klimaatverdrag 
van Parijs te verwezenlijken.

Ethias behoort tot de eerste Belgische 
verzekeraars die toetreden tot BACA.
www.belgianallianceforclimateaction.org

Climate Action 100+
Climate Action 100+ telt 617 we-
reldwijde investeerders. Met hun 
initiatief willen ze ervoor zorgen 

dat de (165) grootste uitstoters van broeikasgassen 
de nodige maatregelen nemen tegen de klimaatver-
andering.

Ethias behoort tot de eerste 
Belgische verzekeraars die toetreden 
tot Climate Action 100+.
www.climateaction100.org

Beleggingen geschikt volgens de EU-taxonomie. Op 31/12/2021 zijn de economische activiteiten van Ethias die in aanmerking komen voor 
de Europese taxonomie (Taxonomieverordening (EU) 2020/852) de activiteiten die substantieel bijdragen aan de verwezenlijking van de 
volgende milieudoelstellingen: (i) de mitigatie van klimaatverandering en (ii) de adaptatie aan klimaatverandering.
Een echte challenge vormt de toegang tot de gegevens die toelaten het geschikte deel te identificeren van de economische activiteiten die in 
de investeringen van Ethias vervat zitten. Om correcte, adequate en volledige informatie over de taxonomie te verkrijgen, heeft Ethias een 
beroep gedaan op een externe leverancier van ESG-gegevens. Ethias baseerde zich dus hoofdzakelijk op externe gegevens om te bepalen 
welke investeringen in aanmerking kwamen voor de EU-taxonomie. Een aanzienlijk deel van deze gegevens van de externe leverancier 
bestaat uit ramingen (bij het opstellen van dit verslag waren namelijk nog geen rapporteren beschikbaar voor een groot aantal bedrijven die 
onder de taxonomie vallen).
Rekening houdend met het bovengenoemde voorbehoud vertegenwoordigen eind 2021 de investeringen in de financiering van economische 
activiteiten, die in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie of met dergelijke activiteiten verband houden, 3,10 %1 of EUR 340.000.000 
van de totale investeringen van Ethias2. Als duurzame verzekeraar is Ethias het engagement aangegaan om in de komende jaren het aandeel 
van haar investeringen dat geschikt is volgens de EU-taxonomie te verhogen.

Wat de uitvoering van haar stembeleid in 2021 be-
treft, nam Ethias op 18 mei 2021 deel aan de bui-
tengewone algemene vergadering van Montea, een 
onderneming waarin Ethias een belang van meer dan 
1 % in het maatschappelijk kapitaal heeft. Ethias 
stemde ermee in het bestuursorgaan van Montea de 
mogelijkheid te geven een kapitaalverhoging door 
te voeren via een ABB-procedure (Accelerated Book 
Building Procedure). Dit is een kapitaalverhogings-
operatie die erop gericht is in een korte periode een 
bepaald aantal nieuwe aandelen aan te bieden via 
de samenstelling van het orderboek (book building).
www.ethias.be/duurzaam
In 2021 heeft Ethias de krijtlijnen van haar nieuwe 
betrokkenheidsbeleid uitgetekend en is ze een sterk 
engagement aangegaan door zich bij 3 collaboratieve 
initiatieven aan te sluiten. 

Partnership for Biodiversity 
Accounting Financials (PBAF)

PBAF is een samenwerkingsverband 
van 30 financiële instellingen die sa-
menwerken om de "PBAF-norm" te 

ontwikkelen. Die norm stelt financiële instellingen 
in staat de biodiversiteitseffecten en -afhankelijk-
heden van leningen en investeringen te beoordelen 
en openbaar te maken. 
Inzicht in de (positieve en negatieve) gevolgen van 
onze beleggingsportefeuille voor de biodiversiteit is 
een belangrijke doelstelling. 

Ethias is de 1e Belgische speler 
die toetreedt tot het PBAF.

www.pbafglobal.com

1 Bij gebrek aan informatie op de afsluitingsdatum van dit verslag heeft Ethias in het bovenstaande cijfer geen informatie opgenomen over het aandeel van de investeringen die geschikt zijn volgens de EU-
taxonomie en die worden aangehouden in het kader van levensverzekeringscontracten waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeringnemer en die worden beheerd op basis van mandaten 
die aan externe beheerders zijn gegeven.

2 Het totaal van de investeringen houdt geen rekening met de blootstelling van Ethias aan van soevereine emittenten, centrale banken en supranationale emittenten, noch met haar blootstelling aan derivaten.

http://www.belgianallianceforclimateaction.org
http://www.ethias.be/duurzaam
http://www.ethias.be/duurzaam
http://www.pbafglobal.com
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Duurzaamheid centraal in onze investeringen
In 2021 heeft Ethias haar governance versterkt in het kader 
van de strategie voor duurzaam en verantwoord investeren. 
Deze governance is afgestemd op de Sustainability-strategie 
en steunt op robuuste beleidslijnen en concrete verbintenissen 
die zullen worden aangepast zodat dat de investeringsanalyse 
veel verder gaat dan het duo rendement-risico. 

Ethias is bezorgd over de impact die haar investeringen kunnen hebben op de financiering van 
de energietransitie en de totstandkoming van een rechtvaardiger samenleving. Die rol als ver-
antwoorde investeerder gaat hand in hand met een verantwoordelijkheid op lange termijn, onder 
meer in het beheer van de wettelijke en aanvullende pensioenen en in de ondersteuning van de 
economie. Door bij haar beleggingsbeslissingen rekening te houden met ESG-factoren wil Ethias 
vooral een positieve sociale of milieu-impact hebben ten voordele van de regio's, bedrijven en 
sectoren waarin zij investeert. 

Maatschappelijk verantwoorde, directe investeringen
Ethias investeert in tal van structuren met een maatschappelijke roeping, zoals fondsen voor so-
ciale economie (Netwerk Rentevrij, Carolidaire) of fondsen voor wetenschappelijk onderzoek. Zo 
heeft ze financiële participaties in verschillende domeinen die belangrijk zijn voor het versterken 
van de solidariteit: sociale kredietverstrekkers, huisvestingsmaatschappijen, microfinancierings-
instellingen. Ze verleent ook steun aan verenigingen en instellingen voor alternatieve financiering.
Ethias knoopte ook geprivilegieerde relaties aan met bedrijven in deze sector. 

Via de “post-COVID” 
relanceplannen
Vanaf het begin heeft Ethias belangrijke fi-
nanciële steun (€ 80 miljoen) verleend aan de 
verschillende gewestelijke en federale herstel-
plannen. Zij doet dit via participaties in de vol-
gende instellingen: 
• Welvaartsfonds: Vlaams regionaal fonds 

van € 205 miljoen dat de solvabiliteit 
van bedrijven wil versterken en een 
succesvolle transitie naar een duurzame 
economie wil bewerkstelligen.

• Amerigo: Waals gewestelijk fonds 
van € 160 miljoen voor het herstel van 
Waalse bedrijven die zijn getroffen 
door de COVID-19-pandemie.

• boosting.brussels: Brussels 
gewestelijk fonds van € 80 miljoen ter 
verbetering van de solvabiliteit van 
bedrijven na de COVID-19-crisis.

• Belgian Recovery Fund: dit federale 
fonds van € 218 miljoen heeft tot doel 
achtergestelde en/of converteerbare 
leningen te verstrekken aan bedrijven 
die vóór de coronacrisis financieel 
gezond waren, maar door de pandemie 
met een vermindering van hun eigen 
vermogen werden geconfronteerd.

Via private debt met 
ESG-criteria
• Eiffel Impact Debt: het eerste private 

impact debt fund in Europa. 
• OfficeCenter: deze lening voorziet 

in de financiering van oplaadpunten 
voor elektrische voertuigen en een 
rentepercentage dat met name 
afhankelijk is van de verwezenlijking 
van ESG-doelstellingen.

• WDP “Chocolate Box”: Ethias financierde 
's werelds grootste en meest duurzame 
opslagplaats voor chocolade. Het 
betreft hier het eerste gebouw in de 
Benelux dat het certificaat “BREEAM 
Outstanding” heeft gekregen, de 
hoogste norm voor duurzame logistiek. 
Dit positiefenergiegebouw voldoet 
volledig aan zijn eigen energieverbruik.
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Via investeringen met 
milieu-impact 
Ethias investeert in de financiering van de ener-
gietransitie naar een koolstofarme economie.
• Green4You: In samenwerking met 

Luminus heeft Ethias de vennootschap 
"Green4You” opgericht, met als doel 
de installatie, het onderhoud en de 
financiering van fotovoltaïsche panelen, 
warmtekrachtkoppelingseenheden 
en oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen. Via Green4You steunt Ethias 
de transitie naar koolstofarme energie.

• Infrastructuurfondsen: Ethias blijft extra 
investeren in infrastructuurfondsen die 
zich richten op hernieuwbare energie 
(wind, zon, biomassa), openbaar 
vervoer en energie-efficiëntie.

• Biobest: Ethias heeft deelgenomen 
aan de financiering voor de groei van 
Biobest, een dochteronderneming 
van La Floridienne, een holding die in 
Vlaanderen actief is op de markt van 
biologische gewasbescherming en 
bestuiving. Dankzij deze investering kon 
Biobest een Amerikaanse partner in de 
sector, Beneficial Insectary, overnemen. 
Deze laatste is de belangrijkste 
producent op de markt van biologische 
gewasbescherming door insecten.

Via investeringen met 
maatschappelijke 
meerwaarde
Ethias reserveert een belangrijk deel van haar 
investeringen voor sectoren die, zoals de cri-
ses van de afgelopen twee jaar hebben aange-
toond, de fundamenten van onze samenleving 
vormen:
• Huisvestingsmaatschappijen
• Ziekenhuizen en rusthuizen 

(qua vastgoed)
• Wetenschappelijk onderzoek 

(universiteitsfondsen, spin-offs)
• Qbic Feeder Fund
• ICC (Ugent)
• ICAB (VUB)
• Gimv Health & Care Fund

Via financiële participaties
Ethias is bijvoorbeeld betrokken bij het 
kapitaal van vele organisaties die actief 
zijn in het verstrekken van sociale leningen 
of leningen aan de meest achtergestelden. 
Omdat financiering ook synoniem moet zijn 
met solidariteit.
• Incofin 
• Socrowd
• Inclusie Invest
• Trividend
• Carolidaire
• Impulse Microfinance Investment Fund
• Triodos
• Epimède
• Belgian Growth Fund
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Directe beleggingen in 
duurzame obligaties
Beleggingen in duurzame obligaties omvatten 
zowel "groene obligaties" (green bonds) als 
"sociale obligaties” (social bonds).
In 2021 is Ethias blijven investeren in duur-
zame obligaties zodat deze beleggingsporte-
feuille aan het eind van het jaar een bedrag 
van € 619 miljoen euro bereikte. Dit is een 
stijging met 44 % (168 %) ten opzichte van 
2019 (2018).

Directe investeringen 
in passief en 
duurzaam vastgoed
Vanuit een constante milieuzorg schenkt Ethi-
as bijzondere aandacht aan het feit dat haar 
vastgoedinvesteringen voldoen aan de meest 
veeleisende milieu- en sociale criteria. 
eringen in kantoorgebouwen eneke gebouwen 
Het totale bedrag dat in 2021 is geïnvesteerd 
in "duurzaam vastgoed" blijft aanzienlijk, maar 
ligt niettemin lager dan in de voorgaande jaren 
als gevolg van de geringere algemene activiteit 
op dit marktsegment in de loop van 2021 in 
vergelijking met de voorgaande jaren.
• Enkele voorbeelden:Stationstraat 

51 (Mechelen), Rijksarchief (Namen 
en Gent), de nieuwe zetel van BDO 
(Luxemburg), NAOS (Luxemburg) ...

• Joint venture met de Belgische Weerts 
Group, actief in logistiek: Ethias verwierf 
in 2021 twee logistieke panden, een 
in Tessenderlo en een andere in Bury 
St. Edmunds in Engeland. In het kader 
van haar beleid om rechtstreeks in 
duurzaam vastgoed te investeren 
heeft Ethias erop toegezien dat deze 
nieuwe gebouwen een “BREEAM 
Very Good”-certificaat verkrijgen. Dit 
certificaat, dat overeenstemt met een 
globale milieubenadering, garandeert 
dat het gebouw gedurende zijn hele 
levenscyclus (ontwerp, gebruik, afbraak) 
zo milieuvriendelijk mogelijk zal zijn.

Beleggingen in 
duurzame obligaties 
in miljoenen euro’s

Investeringen in 
kantoorgebouwen en 
logistieke gebouwen

Verantwoorde  
beleggingsproducten 
in levensverzeke-
ringscontracten
Ethias ontwikkelt geleidelijk haar gamma van 
duurzame beleggingsproducten gekoppeld 
aan levensverzekeringspolissen voor particu-
lieren, bedrijven en collectiviteiten. 

Voor onze institutionele 
klanten
Via het Fonds Global 21 Ethical: het multi-col-
lectiviteitenfonds Ethias Global 21 Ethical is 
bestemd voor het beheer van de reserves van 
de pensioenverzekeringen en de groepsver-
zekeringen. Dit fonds draagt het label Ethibel 
Excellence. Het is voorzien van twee solidaire 
mechanismen ten gunste van het Réseau Fi-
nancité en Fairfin. Naargelang de keuze van 
de klant stort Ethias 0,05 % van het gemiddeld 
geïnvesteerde kapitaal terug aan een van deze 
partners op het einde van het jaar. De aange-
slotene die het wenst, kan ook een deel of het 
geheel van zijn rendement retrocederen aan 
een vereniging van zijn keuze.
Via het compartiment "Ethique” van het 
Ethias Life Fund, aangeboden in onze fond-
sen met aangewezen activa: Het doel van dit 
compartiment is te investeren in aandelen- en 
bedrijfsobligatiefondsen met ecologische, 
maatschappelijke of ethische criteria in hun 
langetermijnstrategie en die het “Towards Sus-
tainability”-label van Febelfin bezitten.

Voor onze particuliere klanten
Via het fonds Invest 23 Mundo: Onze particu-
liere klanten hebben ook de mogelijkheid om 
te beleggen in het compartiment “Ethique” van 
het Ethias Life Fund via ons verzekeringspro-
duct Ethias Boost Invest Mundo (dat in 2021 
het label “Towards Sustainability” heeft ont-
vangen).

2018 2019 2020 2021

111
231

430
619

2018 2019 2020 2021

89

138 138

65
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Onze ecologische 
benadering

Planet
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REFORESTING
IN ZAMBIA

Onze ecologische benadering
Het is voor een onderneming steeds noodzakelijker om te 
groeien in harmonie met de omgeving rondom haar. Het 
is niet langer mogelijk ons ecosysteem uit te putten of te 
beschadigen zonder daarvoor op een bepaald moment een prijs 
te betalen. In plaats daarvan zullen ondernemingen moeten 
evolueren naar een vorm van regeneratieve welvaart. 

Als verantwoordelijke en geëngageerde verzekeraar heeft Ethias bijzondere 
aandacht voor de klimaatproblematiek en de impact ervan op het milieu. 
Sinds 2007 laat ze jaarlijks een audit van haar koolstofvoetafdruk uitvoeren. 
In 2021 verminderde Ethias haar koolstofemissies met 6,2 % ten opzichte van 
2020 (-30% ten opzichte van 2019). Ze nadert daarmee – met enkele jaren 
voorsprong – de reductiedoelstelling van 33 % die in het “Change Over”-plan 
voor 2025 is vastgelegd. De directe voetafdruk van Ethias bedraagt nu 3839 
ton CO2, waarvan 90 % afkomstig is van mobiliteit (wagenpark) en gebouwen.

CO2 Neutral Company. In 2021 verlengde Ethias het "CO2 Neu-
tral"-label dat ze in 2020 had verkregen. Dit label, dat door 

een onafhankelijke instantie wordt gecertificeerd, garandeert dat 
organisaties die het ontvingen actief hun lokale en wereldwijde 
klimaatimpact berekenen en tevens hun resterende CO2-uitstoot 
compenseren. Dankzij onze verdere deelname aan het project "Re-
foresting in Zambia", dat in 2020 van start is gegaan, konden we 
onze CO2-uitstoot in 2021 compenseren. Dit project werd gecerti-
ficeerd door VERRA, de organisatie die het VCS-programma heeft 
ontwikkeld (Verified Carbon Standard). Alle info over ons “Change 
Over”-plan is te vinden op pagina 51.

daling met  
6,2 % ten opzichte 
van 2020

6,2%
Sinds 2019 neemt Ethias 
in haar koolstofvoetafdruk 
ook de CO2-uitstoot 
op van voertuigen uit 
het "Flex@Ethias"-plan 
(cafetariaplan voor de 
Ethias-medewerkers) 
dat in datzelfde jaar 
van start ging.

Jaarlijks verbruik  
(in ton CO²) 

Ook al lijken de dienstverlenende activiteiten van Ethias op zich niet vervuilend, de onderneming en haar mede-
werkers vertegenwoordigen toch een "milieu-impact" door hun verplaatsingen, energieverbruik, afvalproductie, 
CO2-uitstoot en water-/papierverbruik. Het is voor Ethias van essentieel belang om haar negatieve impact op het 
milieu te verminderen en haar positieve impact te vergroten.
Ethias voert jaarlijks een meting uit van haar koolstofvoetafdruk, in samenwerking met het bedrijf CO2logic. 
Deze meting resulteert in actievoorstellen om de voetafdruk te verminderen.

2017 2018 2019

962

2020

814

2021

661

3.1783.2794.5334.7184.907

n Excl. flex   n Flex
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Mobiliteit
Een mobiliteitsbeleid 
voor medewerkers
Ethias heeft zich publiekelijk voor het thema 
“zachte mobiliteit” ingezet omdat ze ervan 
overtuigd is dat mobiliteit van cruciaal belang 
is voor de toekomst van onze samenleving, 
maar ook omdat ze zich positioneert als pio-
nier op dit gebied. 
De onderneming voert namelijk al vele jaren 
een dynamisch en proactief “verplaatsings-
beleid”: ze zet daarbij in op een intelligente en 
milieuvriendelijkere mobiliteit, met voorrang 
aan openbare vervoermiddelen, carpooling en 
zachte voortbewegingstoestellen om de ver-
plaatsingen van medewerkers te verbeteren. 
Ze stelt ook alle technologische middelen ter 
beschikking die nodig zijn voor het organise-
ren van vergaderingen op afstand en geeft een 
bevoorrechte plaats aan homeworking om haar 
doelstellingen qua koolstofneutraliteit tegen 
2030 te ondersteunen. Begin 2021 werd een 
grootschalige interne enquête gehouden om 
de mobiliteit van alle medewerkers te analy-
seren en oplossingen voor het optimaliseren 
van hun verplaatsingen te vinden. Dit onder-
zoek maakte het mogelijk om een nieuwe Fleet 
Policy in te voeren die de CO2-uitstoot van het 
wagenpark drastisch wil verminderen, in lijn 
met de doelstellingen van haar “Change Over”-
plan (zie pagina 51)

Afvalvermindering
Hoewel afvalsortering deel uitmaakt van een-
ieders privégewoonten, is het nog een stuk 
moeilijker om dit binnen de onderneming te 
organiseren en vooral om het te verankeren in 
de mentaliteit van alle medewerkers. Daarom 
maakt Ethias het personeel regelmatig bewust 
voor het belang van een correcte afvalinzame-
ling en -sortering.
De verschillende interne bewustmakingscam-
pagnes in combinatie met het homeworkingbe-
leid hebben een positief effect gehad:
• Verbruiksgoederen: -9 % 

ten opzichte van 2020
• Vleesconsumptie: -46 % ten 

opzichte van 2020
• Restafval: -32 % ten opzichte van 2020

Papierverbruik
Dankzij de digitalisering van onze communica-
tiestromen en de bewustmakingsacties die we 
intern en met onze partners hebben gevoerd, 
zien we een daling van 9 % bij de verbruiksgoe-
deren ten opzichte van 2020 en een daling van 
22 % voor het restafval.

Andere verbruiksgoederen 
Naast papier en karton wil Ethias ook de recy-
clage van apparaten en andere verbruiksgoe-
deren optimaliseren:
• Bestelling van stoelen met “cradle-

to-cradle”-certificaat (90 % recycling 
- Certificering “Quality Office”)

• Schenking van bureaus en ander meubilair 
aan caritatieve instellingen en scholen

• Inzameling van batterijen in 
samenwerking met Bebat

Ethias is zich bewust van haar milieu-impact en heeft daarom sinds 2009 een resoluut beleid 
ontwikkeld om haar ecologische voetafdruk op de volgende 5 domeinen te verkleinen:

Afvalvermindering Green ITMobiliteit Beheer van  
de gebouwen

Verantwoorde aan-
kopen en leveranciers
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Verantwoorde aankopen 
en leveranciers
Sinds 2017 staat onze aankoopdienst in voor 
de aanschaf van alle goederen en diensten om 
zo de beste garanties tegen de beste voor-
waarden te verkrijgen. 
Ethias ziet erop toe dat bij aanbestedingen 
voor producten en diensten milieuduurzaam-
heidscriteria worden gehanteerd, met name 
via de keuze voor recycleerbare en energiebe-
sparende materialen en voor ecologische en 
biologisch afbreekbare producten.
Ethias ziet er ook op toe dat de algemene 
voorwaarden van alle bestelbonnen een arti-
kel bevatten waarin de leverancier zich ertoe 
verbindt de basisprincipes van de Internatio-
nale Arbeidsorganisatie (IAO) na te leven en 
te doen naleven door zijn eventuele onderaan-
nemers:
In 2020 heeft Ethias de “Green Deal Circulaire 
Aankopen” onderschreven. Die Deal heeft tot 
doel de ontwikkeling van een circulaire econo-
mie in Wallonië te bevorderen. 
Om coherentie in haar beleid na te streven 
heeft Ethias stroomleveringscontracten afge-
sloten met een garantielabel voor de groene 
oorsprong van de elektriciteit. Dit label waar-
borgt namelijk de levering van energie die is 
opgewekt door hydro-elektriciteit, windkracht, 
cogeneratie of zonne-energie (“energie 2030”).
Er is ook een partnership gesloten met bpost 
om de CO2-compensatie van postzendingen 
te verzekeren.

Personeelsrestaurants
Hoewel Ethias de activiteiten in haar perso-
neelsrestaurants heeft moeten staken wegens 
de gezondheidscrisis, is ze in 2021 gestart met 
een nieuwe cateringformule voor haar perso-
neel. Zo is ze een partnerschap aangegaan met 
ISS Facility Services. Dit partnerschap omvat:
• Gebruik van biologische en/of 

lokaal geproduceerde producten
• Naleving van het Fairtrade@Work-label
• Afvalvermindering
• Inschrijving voor het Charter "Green 

Deal - Duurzame kantines”.

Green IT
Hoewel de IT-tools de milieuaspecten on-
dersteunen door de papierbesparing die zij 
opleveren, kunnen ze zelf ook een bron van 
energieverbruik zijn. 
Ethias werkt samen met haar IT-filiaal NRB om 
deze impact te verminderen door haar infra-
structuur en processen te optimaliseren, maar 
ook door:
• De lancering van een interne 

campagne om digitale opslagruimtes 
bij Ethias te reduceren

• De migratie van mailarchieven 
naar “cloud”-oplossingen

• De schenking, via Digital4Youth, van 
Ethias-laptops aan scholen en vzw’s om de 
levensduur van de toestellen te verlengen

• De virtualisering van de NRB-servers 
om het aantal fysieke servers en 
daarmee de energiebehoefte qua 
stroom en koeling te verminderen

• De installatie van een windturbine 
om 60 % van de energiebehoeften 
voor de NRB te produceren
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Strategische keuzes 
bij renovatie 
Ethias houdt nauwgezet toezicht op het 
energieverbruik van haar verschillende 
gebouwen en regionale kantoren. Dankzij 
de installatie van energiemetingsmodules 
en aanwezigheidsdetectoren kunnen 
snel corrigerende of innovatieve 
maatregelen worden bepaald om 
de uitstoot te verminderen.

Wanneer ze haar zetels renoveert of 
bouwt, zal Ethias gebruikmaken van de 
meest recente technologieën, zoals de 
installatie van “Smart Building”-sensoren.

Bij de keuze van haar leveranciers en 
partners op het vlak van uitrusting 
en infrastructuur neemt Ethias op 
natuurlijke wijze de ecologische criteria 
in aanmerking (keuze voor recycleerbaar 
en energiezuinig materiaal, ecologische 
en bio-afbreekbare producten).

Beheer van onze gebouwen
In vergelijking met 2020 is de energie-
balans van onze gebouwen met 1 % 
gedaald en is het elektriciteitsverbruik 
met 54 % verminderd. Het aardgas-
verbruik is met 33 % gestegen om 
onze lokalen te ventileren in de 
context van de gezondheidscrisis.

In 2021 heeft Ethias 
naast haar gebouwen 
in Alleur en Hasselt 
bijenkorven geplaatst 
om de biodiversiteit 
te bevorderen en de 
bijen te beschermen.

“Change 

Vermindering van de 
bezettingsgraad
In 2021 heeft Ethias haar acties op vastgoed-
vlak voortgezet om het aantal vierkante me-
ters aan bezette kantoorruimte, en daarmee 
haar koolstofvoetafdruk, te verminderen. Die 
aanpak wordt onder meer ondersteund door 
de invoering van homeworking in combinatie 
met desk sharing. Het doel is uiteraard om de 
beschikbare werkruimten te optimaliseren.

Luik
In 2021 zette Ethias het licht op groen voor de 
keuze van haar toekomstige locatie in Luik: een 
nieuw gebouw in de ecowijk Rives Ardentes. 
Op die manier zal ze de huidige oppervlakte 
met 25 % kunnen verminderen.

Hasselt
Om de ingenomen oppervlakte verder te ver-
minderen en haar doelstelling van koolstof-
neutraliteit te bereiken, heeft Ethias de grote 
renovatiewerken aan haar gebouw in Hasselt 
voortgezet en het “desk sharing”-principe ver-
algemeend. Zo kan de oppervlakte per werk-
plek met 40 % worden verminderd.

Brussel
In juli 2021 opende Ethias haar lokalen in het 
Spectrum-gebouw. Deze energie-efficiënte lo-
catie biedt onderdak aan vergader- en ontvang-
struimten en gemeenschappelijke kantoren 
voor de Ethias Groep (Ethias en NRB). 
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Over”: op weg  
naar koolstofneutraliteit!
Sinds 2003 hanteert Ethis een participatieve aanpak in haar MVO-
beleid en volgt ze proactief de ontwikkelingen in het klimaat op.
Als reactie op de klimaatverandering heeft Europa de “Green Deal” gelanceerd 
met als doel om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn.
In 2020 heeft Ethias een volgende stap gezet door haar meerjarenplan 
"Change Over" te ontwikkelen. Zo wil ze binnen 10 jaar een koolstofneutrale 
verzekeringsmaatschappij zijn. Daarbij zal ze in een eerste fase haar huidige 
emissies compenseren. Dit plan berust op twee belangrijke pijlers:
• Energiesoberheid en -efficiëntie: keuze voor passieve gebouwen, 

onnodige verplaatsingen beperken, homeworking 
• verder ontwikkelen, overtollig energieverbruik maximaal beperken ... 
• Energieshift: geleidelijk overschakelen op elektriciteitsvormen 

die worden aangedreven door koolstofarme bronnen. Deze 
transformatie zal vooral betrekking hebben op de infrastructuur 
en alle mobiliteitsaspecten van de medewerkers. Ethias nam het 
voortouw en besloot haar ecologische impact te kwantificeren voor 
een betere beperking ervan dankzij talrijke acties op het terrein.

Om de werknemers bewust te maken voor deze verandering en hen 
bij die aanpak te betrekken, is Ethias in 2021 begonnen met de 
geleidelijke overschakeling van haar wagenpark naar hybride en 
elektrische voertuigen. Tevens heeft ze haar homeworkingbeleid 
voortgezet om het aantal verplaatsingen te verminderen.

De 3 stappen in het "Change Over”-plan:

2020
Het plan lanceren
Compensatie van 
onze emissies via een 
herbebossingsproject 
in Zambia met de 
volgende streefdoelen:
• Duurzaam 

verhogen van de 
oogstopbrengsten, 
de inkomsten en het 
welzijn van kleine 
landbouwbedrijfjes

• Terugdringen van 
ongecontroleerd 
bosverlies en 
-degradatie door 
het verhogen van de 
netto bosbedekking

2025
Onze CO2-emissies met 
een derde verminderen
We zullen dit 
bereiken door:
• bestaande gebouwen 

te renoveren of 
nieuwe gebouwen op 
te trekken volgens 
de principes van 
duurzaam bouwen

• verdere inspanningen 
te leveren om de 
CO2-voetafdruk van 
ons wagenpark te 
verminderen

2030
Koolstofneutraliteit 
bereiken
We zullen dit 
bereiken dankzij:
• koolstofarme 

gebouwen
• een wagenpark 

met emissievrije 
voertuigen

• de verkleining 
van onze digitale 
voetafdruk in 
samenwerking 
met NRB.
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Ambities 2022
De nieuwe Sustainibility-
strategie van Ethias blijft 
nauw verbonden met haar 
Brand Purpose “Samen 
mens durven zijn”. Bij alle 
acties die gepland staan 
voor 2022 – en daarna – 
blijven we een duidelijke 
leidraad volgen: de opdracht 
om mens en solidariteit 
centraal te stellen.

Op weg naar 
koolstofneutraliteit!
Sinds 2008 meet Ethias haar 
CO2-uitstoot en werkt ze jaar in 
jaar uit aan het verminderen van 
haar koolstofvoetafdruk.
Sinds 2020 heeft Ethias zich ertoe 
verbonden een ambitieuze strategie 
te voeren om de onderneming tegen 
2030 koolstofneutraal te maken! 
Ze compenseert ook volledig haar 
restuitstoot en heeft het label 
“CO2 Neutraal' gekregen. 
Ze heeft ook de ambitie om haar 
investeringsportefeuille tegen 2050 
te decarboniseren en wil zich bij 
SBTi aansluiten om zich de middelen 
te geven dit doel te bereiken.
Alle details van ons “Change Over”-
plan zijn te vinden op pagina 51.
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Als er één les te trekken valt uit de crisissen van de afgelopen twee jaar, 
dan is het wel dat verdeeldheid en individualisme nergens toe leiden. 
Samen kunnen we een meer veerkrachtige, rechtvaardige en inclusieve 
samenleving maken. 

Een Ondernemingsfonds om armoede en uitsluiting te helpen bestrijden 
We zullen al onze krachten inzetten voor de strijd tegen armoede en 
uitsluiting onder jongeren en de minstbedeelden. Concreet zullen we 
onze filantropische partnerships reorganiseren om een netwerk van 
sterke en geëngageerde actoren te ontwikkelen die ons in deze missie 
zullen vergezellen. We zullen een eigen ondernemingsfonds oprichten 
voor deze strijd (SDG 1 & 2).
Welzijn en gezondheid voor iedereen (SDG 3) zullen ook centraal staan 
in onze acties. We hebben de ambitie om het welzijn van onze mede-
werkers verder te verbeteren en een betrouwensvolle partner te blijven 
voor onze klanten. 
Ethias gaat ook verder op de weg naar koolstofneutraliteit tegen 2030 en 
geeft zichzelf nog meer middelen om dit te bereiken. Via de initiatieven 
waarbij ze zich onlangs heeft aangesloten (BACA en SBTi), engageert ze 
zich voor een ambitieus plan om haar CO2-uitstoot te verminderen. Deze 
ambities gaan hand in hand met de groeiende wens om onze ecologische 
voetafdruk en onze voetafdruk op de biodiversiteit op duurzame wijze 
te verkleinen. 
Al deze projecten houden in dat we onze werkwijze op een innovatie-
ve manier moeten herbekijken. Laten we ambitieus zijn, maar nederig, 
proactief en luisterbereid. En laten we vooral durven. Mens durven zijn, 
creatief durven zijn, disruptief durven zijn!
Laten we samen, stap voor stap, de wereld creëren die we morgen willen 
zien.

Bestrijding van armoede, 
overal en in al haar vormen

Economische groei moet worden gedeeld om duurzame banen te schep-
pen en gelijkheid te bevorderen.

Goede gezondheid en 
welzijn op elke leeftijd

Een goede gezondheid verzekeren en welvaart voor alle leeftijden pro-
moten. Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling.

Duurzame steden en 
gemeenschappen

Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam maken.

Strijd tegen klimaatverandering
De strijd tegen klimaatopwarming is onlosmakelijk verbonden 

met de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling.
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Toetreding tot het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties

In 2021 hernieuwde Ethias haar aansluiting bij het 
Mondiaal Pact van de Verenigde Naties, waartoe 
zij in 2006 is toegetreden. Dit Pact blijft integraal 
deel uitmaken van de ondernemingsstrategie:

10 VN principes die 
bedrijven uitnodigen om:

 
De antwoorden van Ethias

De internationaal aanvaarde mensenrechten 
te eerbiedigen en te bevorderen

• Paritair Ethisch Comité
• Integriteitsbeleid
• Sociaal-ethische code
• Duurzame investeringsbeleidslijnen
• UN PRI

Er zich steeds van te vergewissen dat zij niet 
medeplichtig zijn aan schending van de mensenrechten

• Beleid voor duurzaam en verantwoord aankopen
• Duurzame investeringsbeleidslijnen
• UN PRI

De vrijheid van vakvereniging te respecteren en het 
recht op collectieve onderhandelingen te erkennen • Bestuur met aandacht voor de sociale relaties

Zich in te spannen voor de uitbanning van iedere 
vorm van verplichte en gedwongen arbeid • Beleid voor duurzaam en verantwoord aankopen

Zich in te spannen voor de effectieve 
afschaffing van kinderarbeid • Beleid voor duurzaam en verantwoord aankopen

Zich in te spannen voor de uitbanning van 
discriminatie in arbeid en beroep

• Diversiteitscharter
• “Women in Finance” Charter
• Talentmanagementbeleid

Voorzorg te betrachten bij hun benadering 
van milieu-uitdagingen

• “Change Over” (koolstofneutraliteit vanaf 
2030) en koolstofcompensatieprojecten

• Milieugovernance
• Duurzame investeringsbeleidslijnen
• UN PRI / PBAF / Climate Action 100+ / BACA

Initiatieven ondernemen om een groter 
milieubesef te bevorderen

• Change Over (koolstofneutraliteit vanaf 
2030) en koolstofcompensatieprojecten

• Balans van de CO2-uitstoot
• Acties voor een multimodale mobiliteit

De ontwikkeling en de verspreiding van 
milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

• Verantwoorde leveranciers
• Strategische keuzes op het vlak van renovatie

Elke vorm van corruptie tegen te gaan,  
inclusief afpersing en omkoping

• Integriteitsbeleid
• Duurzame investeringsbeleidslijnen
• UN PRI
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De inhoud van dit 5e niet-financiële 
verslag wordt geïllustreerd door 
onze medewerkers, die met trots 
onze engagementen en duurzame 
verwezenlijkingen uitdragen.



Verantwoordelijke uitgever: Nicolas Dumazy, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik · com@ethias.be

Waarom een niet-financieel verslag?
Voor Ethias is de verwezenlijking van dit niet-financiële 
verslag de voortzetting van een aanpak die in 2007 
is ingezet met het opstellen van wat toen nog het 
"Maatschappelijk Verslag" werd genoemd. 
Deze vijfde editie van het niet-financieel verslag 
gaat verder dan de wettelijke verplichting.
Dit document werkt overkoepelend. Het weerspiegelt 
de samenwerking tussen alle entiteiten binnen de 
onderneming om samen een gemeenschappelijk 
doel te bereiken: een maatschappelijk verantwoorde 
verzekeraar zijn én blijven door de inspanningen te 
verdubbelen om de gezondheidscrisis aan te pakken.
De gehele onderneming draagt bij aan de totstandkoming van 
dit verslag. Zo verstrekken de verschillende departementen 
informatie aan het MVO-team over alle initiatieven 
die zij in de loop van het jaar hebben genomen. 
Het verslag maakt deel uit van het financieel verslag en 
volgt dezelfde validatieprocedure voor het Directiecomité, 
de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de 
onderneming. Dit verslag omvat de activiteiten van Ethias nv.
Voor de verwezenlijking van dit verslag heeft Ethias zich 
gebaseerd op de 10 principes uit het Mondiaal Pact van 
de Verenigde Naties en de 17 SDG’s van de Verenigde 
Naties. Elk van de Ethias-acties wordt gestuurd door een 
globale strategie die gebaseerd is op deze principes 
en op de verbintenissen die eruit voortvloeien.


