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Voorwoord
“Hoe het begon? Gewoon, door eraan te beginnen.” 

Koen Geens, de senior partner van Eubelius 
tot 2013 en toch wel zonder overdrijving, 

de bezieler van het kantoor zoals het er tot 
vandaag uitziet, heeft samen met o.m. Patrick 
Hofströssler, de huidige voorzitter van het 
managementcomité, een aantal verrassend 
efficiënte basisregels geïntroduceerd in dit 
huis. Eén ervan was (en is nog steeds): “je 
wil dat er iets ten goede verandert? Wel, 
begin eraan en doe je best, het management 
steunt je”.

Zo is CSR bij Eubelius ook begonnen, althans 
officieel. We wisten dat de P van People uit 
het bekende motto “People, Planet, Profit” 
al van bij de start in het DNA van het kan-
toor zat, en de P van Profit, tja, zonder profit 
zouden we nu niet staan waar we staan. De 
P van Planet, daar konden we zeker nog een 
stevig tandje bijsteken.

En dat doen we, jaar na jaar. We staan al ver, 
we staan tegelijkertijd nog nergens maar we 
zijn alvast gestart, we werken eraan en het 
management steunt ons nog steeds. Samen 
met dat management verankeren we ook CSR 
elk jaar steviger in het DNA van het kantoor. 
We blijven nuchter: we weten maar al te goed 
dat maatschappelijk verantwoord onder-
nemen in een zakenadvocatenkantoor een 
stevige uitdaging is, eens het laaghangend 
fruit is geplukt. Zo gaat het nu evenwel een-

maal: dat fruit moet je ook plukken om in het 
midden van de boom te geraken.

We weten dus ook dat we nog een lange weg 
te gaan hebben. We ervaren dat we elk jaar 
een klein stapje vooruitgaan. Dat is zowel te 
danken aan de steeds grotere instroom van 
jonge advocaten en stafleden voor wie onze 
CSR-werking een reden is om voor ons te 
kiezen, als aan de volgehouden inspanningen 
van de oude getrouwen, die er rotsvast in ge-
loven dat wie zichzelf ernstig neemt  op alle 
vlakken medeverantwoordelijkheid opneemt 
voor de toekomst, en voor de uitdagingen 
waarvoor onze wereld staat.

We zijn er dus nog niet, verre van, maar de 
zaadjes zijn stevig gekiemd. Laat ze nu verder 
groeien, met de steun van ons allen.

Marieke Wyckaert
Partner

Jean-Marc Gollier
Senior Counsel
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Dit jaar publiceert Eubelius zijn tweede verslag over 
de toepassing van het CSR-beleid in de periode 2018-
2020 en de behaalde doelstellingen.

Wij baseren ons op de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen van de Verenigde Naties (SDG), waarvan 
we de targets vermelden in dit verslag. 

Dit verslag geeft de lezer een inzicht in de geboekte 
vooruitgang. Het bevat onder andere een belangrijke 
nieuwigheid. In de maanden september en oktober 
2020, heeft Eubelius een diversiteitsenquête gehou-
den over het hele kantoor heen. De belangrijkste 
resultaten daarvan zijn gepubliceerd in dit verslag. 
We zullen deze gegevens opvolgen. We nemen ons 
voor om, naarmate onze bijdrage aan duurzame ont-
wikkeling toeneemt en duidelijker wordt, ook steeds 
meer cijfers te gebruiken. Zo zullen we bijvoorbeeld 
cijfermateriaal verzamelen over onze milieu-impact, 
ook al hebben juridische activiteiten als dusdanig 
een beperkte invloed op het milieu.
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Een beperktere ecologische voetdruk voor Eubelius werd al snel als 
prioritair beschouwd, ook al is die relatief beperkt door de intellec-
tuele activiteit die eigen is aan een advocatenkantoor. Ook acties op 
maatschappelijk en cultureel vlak werden met groot succes op het 
getouw gezet. 

Een beperkte ploeg is verantwoordelijk voor de dagelijkse implemen-
tatie van het CSR-beleid binnen Eubelius. De groep komt maandelijks 
samen om nieuwe richtlijnen te definiëren en om oplossingen te 
zoeken voor de problemen die zich voordoen tijdens de dagelijkse 
activiteiten. Talrijke Eubelianen verzekeren de uitbouw van specifieke 
acties via gespecialiseerde comités. Pro-bonodiensten worden aan-
geboden in functie van de specialisatie van de betrokken vennoot 
en zijn of haar team. Vaak vergt pro-bonowerk een tussenkomst 
van meerdere teams. 

3. Erkenning door het ISAR
Naar aanleiding van de publicatie van zijn eerste verslag ontving 
Eubelius op 24 oktober 2018 ook een bijzondere erkenning voor 
“Enhancing quality of company's reporting on the 2030 Agenda for 
Sustainable Development”. We kregen deze erkenning tijdens de 
vergadering van het UNCTAD World Investment Forum in Genève, 
namens de intergouvernementele expertisegroep van het ISAR 
(https://isar.unctad.org/isar-honours-2018-nominees/). Deze waar-
dering heeft ons aangemoedigd om ons initiatief om bij te dragen 
aan de realisatie van de SDGs verder te zetten. 

I. Voorstelling van het 
ondernemingsmodel 
en de activiteiten van 
Eubelius 

A. Eubelius

Eubelius werd opgericht in 1994 en vierde in 2019 zijn 25-jarig bestaan.

Ons bedrijf is vandaag het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van België. 
Het kantoor telt 23 vennoten, 15 (senior) counsels, meer dan 100 advocaten-me-
dewerkers en meer dan 50 stafleden (wij noemen elkaar Eubelianen). 

Meerdere advocaten oefenen een betekenisvolle academische activiteit uit, wat 
bijdraagt tot de ondersteuning van cliënten vanuit een duurzaam en inclusief 
perspectief. 

1. Activiteiten
De advocaten van Eubelius ondersteunen, vertegenwoordigen en 
adviseren hun Belgische en buitenlandse cliënten in het Belgische en 
Europese recht. Zij onderhouden geprivilegieerde relaties met gerepu-
teerde onafhankelijke advocatenkantoren in een groot aantal andere 
landen en zijn vaak betrokken in grensoverschrijdende internationale 
dossiers met een band met België. Samen bieden we een unieke ex-
pertise en ervaring aan in alle domeinen van het ondernemingsrecht, 
vooral aan bedrijven, overheden en particuliere ondernemers. 

2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming
Eind 2010 heeft Eubelius een denk- en actiegroep opgericht onder de 
naam “Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming” 
(mvo). Het initiatief werd gedragen door een team van advocaten en 
stafleden. Dit initiatief spitste zich toe op drie assen: (I) het milieu, 
(II) het welzijn van de Eubelianen en (III) een bijdrage aan de sociale 
en culturele gemeenschappen waarvan Eubelius deel uitmaakt. 

Targets 12.6 en 12.8
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II. De cultuursector
Er is geen duurzame ontwikkeling mogelijk zonder een dy-
namische en gedeelde cultuur, die alle mensen toelaat om 
van deze culturele schoonheid te genieten en die met elkaar 
te delen. 

A. Graindelavoix

In 2019 en 2020 steunde Eubelius, in samenspraak met één van zijn cliënten, 
Graindelavoix, een polyfonisch (meerstemmig) ensemble en een collectief van 
artiesten, opgericht door Björn Schmelzer in 1999 (https://graindelavoix.be/). 
Graindelavoix legt zich toe op verschillende vocale tradities uit de Middeleeuwen 
en hun verdere ontwikkeling gedurende de daaropvolgende tijdperken. Helaas 
kon geen enkele activiteit in samenwerking met Graindelavoix plaatsvinden 
omwille van de COVID 19-pandemie. 

Ik ben persoonlijk al lang gefascineerd door polyfonie en kende 
Graindelavoix al langer. Toen één van hun medewerkers een appar
tement op Antwerpen Nieuw Zuid kocht, kwamen we in contact en 
ontstond er een relatie. Polyfonie is een belangrijk onderdeel van 
ons cultureel erfgoed, maar is weinig gekend bij het brede publiek. 
Het belang ervan wordt eveneens zwaar onderschat. Als (gebieds) 
ontwikkelaar van o.a. het project Nieuw Zuid in Antwerpen hebben wij 
het belang van kunst en cultuur als accumulator voor buurtvorming 
en identiteit erkend en gefaciliteerd. Naast onze bijzondere aandacht 
voor architectuur en beeldende kunst doen wij soms ook inspanningen 
in andere domeinen van de cultuursector. Ik ben ervan overtuigd dat 
deze visie mede heeft bijgedragen aan de waardecreatie op deze site. 
Het is in dat kader dat de appreciatie voor polyfonie en de bijzondere 
plek die Graindelavoix in deze scene inneemt, gelezen kan worden. 

Vanuit onze activiteiten als ontwikkelaar werken wij samen met 
Eubelius op verschillende terreinen: vanuit hun expertise m.b.t. fis
caliteit, overnames en integraties, samenwerkingen met overheden, 
enz. Toevallig ontdekte ik dat een aantal partners bij Eubelius mijn 
passie voor muziek delen. Zo is Eubelius ook in dit project gestapt. 

B. Omschrijving van de betrokken domeinen en de gekozen 
prioriteiten binnen de sustainable development goals

1. Betrokken domeinen binnen Eubelius 

Wie zijn de betrokken stakeholders bij de activiteiten van Eubelius? 
Dit zijn hoofdzakelijk onze cliënten, onze advocaten, de leden van de staf- en 
administratieve diensten en de steden waar we zijn gevestigd (Brussel, Kortrijk 
en Antwerpen). 

Binnen Eubelius aangewende middelen 
Zoals elk advocatenkantoor, biedt Eubelius intellectuele juridische diensten van 
allerlei aard aan (o.a. in het kader van onderhandelingen of verdediging in rechte, 
opmaak van contracten voor innovatieve producten of diensten, deelname aan 
wetgevende en regelgevende werkzaamheden, expertise in strategische keuzes 
van cliënten). Om deze diensten te leveren, is Eubelius gehuisvest in kantoren, 
verplaatst het zich naar cliënten, naar gerechtshoven en rechtbanken, maakt het 
intensief gebruik van materiaal, informaticaprogramma’s, communicatiemidde-
len, papier en inkt. Deze activiteit houdt daardoor in meer of mindere mate een 
ecologische en sociale voetafdruk in. 

COVID 19-pandemie
Tijdens de COVID 19-pandemie bleven de kantoren grotendeels leeg. We voerden 
onze activiteit zoveel mogelijk via telewerk uit. Daarbij maakten we intensief 
gebruik van alle digitale mogelijkheden die binnen het kantoor al voorhanden 
waren. We ontwikkelden nieuwe online middelen, voornamelijk om digitale 
vergaderingen tussen Eubelianen of met cliënten te organiseren. Zoals voor 
iedereen was en is deze nieuwe manier van werken een zoektocht naar nieuwe 
evenwichten en nieuwe contactmomenten.

2. Het engagement van de Eubelianen
Eubelius wil zijn advocaten en werknemers vooral motiveren om binnen de best 
mogelijke termijn een uitstekende service te bieden. Het kantoor is zich ervan 
bewust dat deze eis een grote inzet van alle Eubelianen vergt, en van hun capa-
citeiten en hun energie. 

Eubelius denkt sinds zijn oprichting in 1994 na over de vraag hoe deze grote inzet 
in duurzame omstandigheden kan worden geleverd, zowel voor de Eubelianen en 
onze cliënten als voor de samenleving in haar geheel. Sinds 2012 is deze reflectie 
ingebed in het CSR-beleid. 

In 2016 onderschreven de vennoten en het CSR-comité een charter dat de waar-
den bevat die het intern CSR-beleid bepalen. 

Stefan Paeleman
Triple Living 

Target 11.4
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C. Strokar inside

Strokar werd in maart 2016 opgericht door Alexandra Lambert, CEO van het MAD 
Brussels – Home of Creators en Fred Atax, fotograaf en internationaal artiest. Het 
doel van Strokar is tweeledig: het wil zowel streetartkunstenaars ondersteunen 
als de media, het grote publiek en professionals bewust maken van deze artis-
tieke co-creaties. 

Vanaf midden 2018 mocht Strokar van BESIX RED een voormalig warenhuis gebrui-
ken. Onder de naam STROKAR INSIDE ontving de vzw er de grootste kunstenaars 
en opkomende talenten in de disciplines streetart, graffiti en street photography. 
Deze plek verleende tot 31 december 2019 onderdak aan tentoonstellingen, 
voorstellingen, liveoptredens, muurschilderingen, gegidste rondleidingen en 
workshops, met bijzonder groot succes. Eubelius heeft in die periode deze bij-
zondere ruimte voor een alumni-evenement kunnen gebruiken.  

De samenwerking met Strokar in dit tijdelijke initiatief was rijk aan bijzondere 
ervaringen en ontmoetingen. 

Wij hadden een hele reeks evenementen ingepland die door de co
ronapandemie helaas niet konden doorgaan. Uitstel is echter geen 
afstel en het einde van de tunnel komt in zicht.

B. Théâtre National

In de periode 2017-2019 was Eubelius een partner van het Théâtre National voor de 
ondersteuning van jonge Brusselse artiesten, zowel Nederlands- als Franstaligen. Het 
Thêâtre National beschikt in dit verband over een structuur onder de naam “Studio 
Théâtre National” die specifiek is gericht op de ontwikkeling van jonge artiesten. 

Tijdens het seizoen 2018-2019 was Eubelius betrokken bij de productie van de 
bewerking van de roman “L’attentat” van de Algerijnse auteur Yasmina Khadra 
door Vincent Hennebicq. Eubelius nam de gage ten laste van hoofdrolspeler Atta 
Nasser, een Palestijns acteur die is opgeleid aan de Nederlandstalige kunstschool 
RITCS in Brussel. 

©
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Target 11.4Target 4.7 Target 17.17 Target 11.4Target 17.17
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Eubelius bood ons ondersteuning in volle lockdownperiode, toen onze 
activiteiten uitgesteld of stilgelegd werden. Deze interesse heeft ons 
gesterkt in onze vastberadenheid om te volharden in ons project en 
om Amusea de nodige visibiliteit te geven via onze podcast, maar 
eveneens te denken aan nieuwe projecten wanneer alles weer zou 
heropleven. Zonder deze steun, zouden al onze inspanningen inge
perkt zijn door de kosten die ermee gepaard gaan.

Deze ondersteuning bood ons geloofwaardigheid, wat de deuren 
geopend heeft van de Koning Boudewijnstichting. Die moedigde 
ons aan om een vzw op te richten, wat we tijdens de gedwongen 
stilstand in de cultuursector ook deden. Zo hebben we de structuur 
en organisatie opgezet die ons moeten toelaten om onze activiteiten 
op een stevigere basis voort te zetten. 

Na de eerste contacten tussen Eubelius en het internationaal streetart
platform, Strokar Inside, is de samenwerking vanaf april 2018 razend
snel van start gegaan. Het begon met mijn ingeving om bij JeanMarc 
Gollier en Frédéric Heremans  toevallig een gepassioneerd liefhebber 
van graffiti - het idee te verdedigen om hun grote advocatenkantoor 
te betrekken in de uitdaging om de vzw te ondersteunen die ik met 
Fred Atax oprichtte. Het doel was om de voormalige Delhaize Molière 
tijdelijk om te vormen tot een streetarttempel van 6.000 m2. 

Eubelius hielp ons met de vertaling van onze website en de voor
stellingen van onze artiesten in drie talen; het volledige projectteam 
van Eubelius was aanwezig op de feestelijke officiële opening van 
de site op 6 september 2018. 

In het licht van dit snelle succes en de toestroom van bezoekers, 
consolideerden Strokar en Eubelius hun partnership nadat ze samen 
als eindejaarsgeschenk een prachtige privéavond met de alumni van 
Eubelius organiseerden. Deze sponsoring betekent meer dan een 
financiële bijdrage, maar bracht ook morele steun en geloof in onze 
vaardigheden tijdens een gedurfd project, dat Brussel op de kaart 
heeft gezet als internationale hoofdstad voor streetart. 

D. Ondersteuning van de cultuursector tijdens de pandemie

De cultuursector werd zwaar getroffen door de maatregelen in het kader van de 
COVID 19-pandemie. Daarom ondersteunden we Het nieuwstedelijk (stadstheater 
van Leuven, Hasselt en Genk), Amusea (vereniging ter bevordering van levende 
kunsten in musea) en de theaterproductie Catharsis van de jonge kunstenaars 
Eva Binon en Jason Dousselaere. Catharsis wordt begin 2022 opgevoerd in het 
KC Nona in Mechelen, alvorens het op tournee gaat in Monty in Antwerpen en 
De Grote Post in Oostende. 

Alexandra Lambert
Gedelegeerd 
bestuurder

Bruno Georis
Stichter

Catharsis

Target 11.4 Target 17.17Target 8.3
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Dit is een missie die Eubelius en Ladder'op delen.

Ladder’op bezorgt Brusselse jongeren (onderwijs)ondersteuning 
op maat in de hoop hun de nodige duw in de rug te geven om alle 
kansen te grijpen. Eind 2018 koos Eubelius ervoor om onze vzw te 
steunen. De timing kon niet beter zijn: door de grote vraag naar 
onze dienstverlening zaten we toen met de handen in het haar ge
zien onze beperkte human resources. Door gebrek aan subsidies en 
gegenereerde middelen kon de vzw geen werknemer(s) aanwerven 
die de dagelijkse activiteiten draaiende kon(den) houden. Dankzij 
jullie steun kon dit wel en heeft de vzw ondertussen een duidelijke 
en gestructureerde werking. Ook tijdens de coronacrisis is Ladder’op 
deze kinderen verder blijven helpen, want ze hebben deze ondersteu
ning nu meer dan ooit nodig.

Bedankt om in onze unieke, fantastische Brusselse jeugd te geloven!

B. A Seat At The Table

A Seat At The Table (ASATT) is een initiatief dat de ambitie heeft om jonge 
talenten die uit diverse socio-culturele milieus komen, toe te laten om geën-
gageerde mensen uit de zakenwereld te ontmoeten en ervoor te zorgen dat ze 
het aandurven om een ambitieuze professionele carrière na te streven. Eubelius 
wil hen bijkomende kansen bieden dankzij juridische opleidingen, zomerstages 
en studentenjobs. 

Wij boden de leden van ASATT een introductie in het ondernemingsrecht aan. 
Daarbovenop boden we in 2019 en 2020 zomerstages aan rechtenstudenten 
van ASATT aan. Intussen ondersteunt Eubelius als Industry Leader het nieuwe 
initiatief Capital. 

III. De sociale sector 
A. Ladder’op

Ladder’op is opgericht door vier jonge Brusselse vrouwen en biedt bui-
tenschoolse ondersteuning aan kwetsbare Brusselse kinderen (tot 12 jaar) 
(http://www.ladderop.be/). Dit initiatief sluit perfect aan op ons CSR-beleid 
dat steunt op het motto “Eubelius steunt jong talent”. Het kantoor schonk de 
opbrengst van de acties georganiseerd tijdens De Warmste Week van 2018 aan 
Ladder’op en besliste om in 2019 en 2020 structurele steun te bieden. 

Dankzij deze steun kon Ladder’op een voltijdse medewerker in dienst nemen.

Tijdens het schooljaar 2019-2020 heeft Ladder’op 223 kinderen opgevolgd (een 
toename van 23% ten opzichte van het voorgaande schooljaar). 33% van de 
kinderen werden twee jaar op rij opgevolgd. Eubelius schonk Ladder’op tijdens 
de coronacrisis ook de nodige computers om de begeleiding digitaal te kunnen 
blijven aanbieden. De ontwikkeling van een vrijwilligersnetwerk is de volgende 
uitdaging van deze organisatie, ook om dit doel te bereiken heeft Eubelius zich 
op korte termijn geëngageerd. 

Geloven in de jeugd en hen zoveel mogelijk kansen bieden... 

Luna Batota
Oprichtster 

“The greatest gift 
you can give 
(your) children 
is to believe in 
them.”

– Jim Valvano

Target 4.4

Target 4.6

Target 17.16Target 8.3Target 8.6 Target 10.2
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De Warmste Week bracht, een jaar 
later, in december 2019, meer dan 
15.080 euro op. Dat geld werd ge-
schonken aan de vzw YouthStart. 
(https://youthstart.be/). YouthStart 
wil jongeren die zich uitgesloten voe-
len een boost geven om een job te 
vinden die hen toelaat een bloeiend 
sociaal leven uit te bouwen. 

In 2020 deden we het anders, om-
wille van de lockdown: onze nieuwe 
formule werd “De Warmste Maand”. 
In november en december werden 
alle Eubelianen aangemoedigd om 
zich genereus te tonen voor liefda-
digheidsinstellingen naar hun keuze. 

De cumulatieve bedragen en de lijst van alle gekozen organisaties 
werden gepubliceerd op het intranet van Eubelius. Zo'n 100 Eubelianen 
hebben geld geschonken aan meer dan 83 organisaties, samen goed 
voor een bedrag van 26.267 euro. Eubelius vulde de donaties aan door 
uit de gekozen organisaties één naam te trekken en die vereniging 
een bijkomend gul bedrag te schenken. 

Sinds een aantal jaar neemt Eubelius deel aan De Warmste Week en 
steunen we aan de hand van diverse acties die worden georganiseerd in 
de kantoren te Brussel, Kortrijk en Antwerpen, een gemeenschappelijk 
gekozen sociale of culturele organisatie. Zo steunde Eubelius in 2019 
YouthStart, een vereniging die ontwikkelingsdromen van kwetsbare 
jongeren met moeilijkheden in werkelijkheid tracht om te zetten. Door 
hen een achtdaagse training aan te bieden, kunnen de jongeren hun 
talenten ontdekken en hun droomproject ontwikkelen. Mede gelet op 
de bijzondere omstandigheden heeft het kantoor besloten om in 2020 
een eigen initiatief op poten te zetten. De Eubelianen werden aange
moedigd om in de maanden november en december één of meerdere 
organisatie(s) naar keuze financieel te steunen. Om de verschillende 
giften in kaart te brengen, heeft het kantoor een webpagina gebouwd 
waarop de Eubelianen in realtime konden nagaan hoeveel geld er werd 
ingezameld en voor welke doelen. Uit de gesteunde doelen hebben 
de Eubelianen vervolgens één doel gekozen dat een extra bijdrage 
mocht ontvangen van het kantoor. Op die manier kon een cheque 
worden overhandigd aan Ouders van een Overleden Kind (OVOK).

ASATT (A Seat At The Table) is een mooi initiatief dat jongeren uit 
kansarme milieus de opportuniteit wil bieden om van dichtbij kennis 
te maken met het bedrijfsleven. We verwelkomden meerdere jongeren 
verbonden aan deze organisatie als zomerstagiair of jobstudent. 
Verder heeft Eubelius voor deze jongeren masterclasses georgani
seerd over juridische onderwerpen uit het bedrijfsleven. Het was een 
plezier om deel te nemen aan deze activiteiten en om gemotiveerde 
en openhartige jongeren te ontmoeten. Er was een opmerkelijk 
enthousiasme voor de behandelde onderwerpen en alle presentaties 
gaven stof tot een geanimeerd debat. 

C. De Warmste Week – De Warmste Maand

De Eubelianen organiseren elk jaar een kerstmarkt waarvoor iedereen wordt 
uitgenodigd om lekkere zelfgemaakte culinaire creaties mee te brengen. Die 
kunnen de Eubelianen aankopen tijdens een reeks evenementen en met de totale 
opbrengst wordt telkens een van onze projecten ondersteund. De vrijgevigheid 
van onze Eubelianen en het kantoor is telkens weer een aangename verrassing. 

In december 2018 konden we tijdens De Warmste Week meer dan 13.300 euro 
inzamelen ten voordele van Ladder'op. 

Simon Flament
Associate

Emilie De Baere
Senior Attorney

Videoclip: 
‘De Warmste Maand’
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Eubelius kijkt er alvast naar uit om deel te nemen aan de vierde 
editie op 26 september 2021 en zo zijn steentje bij te dragen om 
kinderkanker de wereld uit te helpen. 

E. Poverello

De COVID 19-pandemie sloeg ook hard toe bij Poverello. Het restaurant 
moest verplicht de deuren sluiten tijdens de lockdown, waardoor de 
organisatie slechts een beperkt aantal personen hulp konden bieden.

Eubelius besloot om hen een genereus bedrag te schenken, zodat 
de nodige voorbereidingen voor een heropening getroffen konden 
worden.

F. Bloeddonatie

Een keer per trimester regelde Eubelius tijdens de middagpauze een 
rit naar het Sint-Pietersziekenhuis om bloed of plasma te doneren. 
Sinds 2019 organiseert een nabijgelegen hotel deze inzameling in 
zijn gebouw, sindsdien gaan de Eubelianen daarheen. 

De bloedinzamelacties geven de Eubelianen de kans om samen een 
kleine maar levensbelangrijke solidariteitsgeste te stellen. 

Ik vind het fijn dat het kantoor zich inzet voor de bewustwording 
rond de nood aan bloeddonaties. 

En het werkt! Het was fantastisch om te zien dat bij de laatste blood
drive voor de COVID19crisis, bijna 30 Eubelianen op één dag bloed 
gingen geven! 

Nu is het moeilijk om – gezien de regels inzake telewerk – een nieuwe 
collectieve inzamelactie te organiseren, maar zodra het weer kan, 
prikken we de volgende datum in de agenda.

D. KickCancer

KickCancer, een stichting tegen kinderkanker, heeft al drie edities van haar lief-
dadigheidsloop RUN TO KICK op de teller staan. 

In 2019 namen vijf Eubelianen deel, die samen 4.471 euro bijeensprokkelden. In 
2020 trokken we opnieuw onze sportschoenen aan om aan dit prachtig initiatief 
deel te nemen, onder impuls van onze Marketing Officer Melissa, die gedurende 
een jaar voor KickCancer heeft gewerkt. Melissa nam in 2019 de organisatie van 
de loopwedstrijd in handen, in 2020 nam ze samen met het Eubelius-team deel. 

De derde virtuele editie van RUN TO KICK verliep door de coronapandemie op-
nieuw wat anders. Maar liefst elf Eubelianen namen deel. 

Op één week tijd zamelde het team, mede dankzij de gulle steun van het kantoor, 
7.500 euro in.

De volledige RUN TO KICK opbrengst van 610.259 euro gaat integraal naar de 
beste onderzoeksprojecten tegen kinderkanker.

Eubelius steunt KickCancer omdat daden nog steeds meer zeggen 
dan woorden. De strijd tegen kinderkanker is een strijd die we alle
maal moeten aangaan. 

KickCancer financiert niet alleen onderzoeksprojecten in de strijd 
tegen kinderkanker op Europees niveau, maar bouwt ook bruggen 
tussen alle bij pediatrische kankers betrokken personen.Melissa Thomas

Marketing Officer

Claire Fornoville
Senior Attorney

Target 3.2, 3.d
& 3.4 in fine

Target 2.1
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Kinderen krijgen is waarschijnlijk één van de meest wonderlijke 
gebeurtenissen in een mensenleven. Jong ouderschap combineren 
met zakenadvocatuur is echter niet eenvoudig. De vraag was welke 
maatregelen ons kantoor zou kunnen nemen om de aantrekkings
kracht van Eubelius te vergroten en om de combinatie werkprivé ook 
voor jonge ouders te verbeteren. Eind december 2019 resulteerde deze 
opdracht in interne verslagen met concrete voorstellen. Zo is onder 
meer het ouderschapsverlof zowel qua duur als qua vergoeding stevig 
uitgebreid en wordt een optimale flexibiliteit nagestreefd tijdens de 
zomervakantie voor medewerkers met jonge kinderen. Die flexibiliteit 
wordt eveneens doorgetrokken doorheen het jaar met de mogelijk
heid om op een regelmatige en gestructureerde manier van thuis 
uit te werken (nog voor er sprake was van corona). Daarnaast is een 
deeltijds traject bespreekbaar om op die manier de combinatie van 
het werk met de opvoeding van jonge kinderen mogelijk te maken. 
Bovendien voorziet het kantoor o.m. in een externe opvangdienst voor 
zieke kinderen en in een duurzame begeleiding van haar advocaten 
vanaf een zekere anciënniteit via het mentorship.

B. Diversiteitsenquête

Eubelius is uniek, net zoals iedereen die er werkt. 

Personen van eender welke origine en met diverse opvattingen zijn een fun-
damentele meerwaarde voor ons kantoor. Om die waarde te meten heeft het 
CSR-comité, in samenwerking met het managementcomité van Eubelius, een 
diversiteitsenquête georganiseerd. 

De enquête ging over verschillende diversiteitsfactoren (zoals bijvoorbeeld 
studieniveau, geloofsovertuiging, aantal personen ten laste). Diversiteit eindigt 
immers niet bij leeftijd of geslacht. 

De enquête werd afgenomen in de periode september-oktober 2020. Meer dan 
90% van de Eubelianen nam deel aan de bevraging. 

IV. Diversiteit
Eubelius is zich sterk bewust van het belang van genderge-
lijkheid en andere vormen van diversiteit binnen het kantoor. 

Elk jaar nemen twee vrouwelijke Eubelianen deel aan WILL 
(Women in Law and Leadership), een programma dat de 
professionele ontwikkeling van getalenteerde vrouwen wil 
bevorderen en ondersteunen. Eubelius neemt ook actief 
deel aan het internationale programma voor vrouwelijk 
leiderschap, een gelijkaardig internationaal initiatief. 

Bovendien is Eubelius één van de grondleggers van LDIA (Legal 
Diversity & Inclusion Alliance), een organisatie die gendergelijkheid 
en diversiteit binnen de rechtspraktijk wil bevorderen. Ons kantoor 
verwelkomt regelmatig personen met een beperking en heeft een 
politiek gericht op jong ouderschap aangenomen. 

In de loop van 2019 werden reflectiegroepen opgestart tussen de 
jongere Eubelianen over twee onderwerpen: jong ouderschap en 
diversiteit in de bredere zin.

A. Jong ouderschap 

Jonge ouders staan vandaag voor aanzienlijke uitdagingen, in het bijzonder in 
een vrij beroep, waar het zelfstandig statuut de jonge professional tot flexibiliteit 
en grote beschikbaarheid dwingt. 

Een werkgroep bezorgde in 2019 een hele reeks bevindingen en voorstellen aan 
onze vennoten. Dit werkstuk heeft geleid tot de invoering van flexibelere regels 
die de combinatie van een gelukkig gezinsleven en een carrière in lijn met de 
verwachtingen moet bevorderen voor alle jonge Eubelianen. 

Wouter Claes
Partner

Sabe De Graef
Associate

Target 5.5
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De resultaten kunnen als volgt samengevat worden: 
 + 2/3 van de Eubelianen zijn tussen 22 en 34 jaar oud, wat van onze onderne-

ming een jong bedrijf maakt;
 + er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke Eubelianen, slechts zo'n 10% van de 

vennoten is een vrouw;
 + nagenoeg alle advocaten bij Eubelius hebben de Belgische nationaliteit, een 

grotere diversiteit in origine vinden we terug bij de staf;
 + 1/3 van de advocaat-stagiairs behoort tot de eerste generatie in zijn/haar 

familie die een universiteitsdiploma heeft en 25% van de advocaten zijn de 
eersten die een diploma hoger onderwijs behaald hebben binnen hun familie.

Deze gegevens betekenen voor Eubelius een eerste basis voor een werk van lange 
adem dat de diversiteit binnen het kantoor moet bevorderen.

Deze bevraging zal regelmatig herhaald worden om de vooruitgang te evalueren. 

Etnische achtergrond

Andere etnische achtergrond

Ik verkies dit niet mee te delen

Aziatisch

Turks

Arabisch / Maghrebijns /
Noord-Afrikaans

Europees / Noord-Amerikaans
(White Caucasian)

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Advocaat-
stagiair

Staff &
admin

2,22%

6,67%
6,67%
2,22%
8,89%

73,33%

100%100%100%100%94,74%

5,26%
0,60%

2,38%

1,79%
0,60%

2,38%

92,26%

Ik verkies dit niet mee te delen

Ik heb geen hogere studie 
afgerond

Ik heb een studie aan een 
hogeschool afgerond, maar niet 
als eerste generatie in mijn 
familie

Ik heb een universitaire studie 
afgerond, maar niet als eerste 
generatie in mijn familie

Ik heb een studie aan een 
hogeschool afgerond als eerste 
generatie in mijn familie

Ik heb een universitaire studie 
afgerond als eerste generatie in 
mijn familie

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Advocaat-
stagiair

Staff &
admin

Socio-economische achtergrond

2,98%3,57%

25%

5,95%

54,17%

8,33% 66,67%

33,33%36,67%

63,33%

19,05%

80,95%

54,55%

45,45%

26,32%

73,68%

4,44%

11,11%

13,33%

31,11%

17,78%

22,22%

Ik verkies dit niet mee te delen

55 - 65 jaar of ouder

45 - 54 jaar

35 - 44 jaar

27 - 34 jaar

22 - 26 jaar

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Advocaat-
stagiair

Staff &
admin

4,02%

31,03%

30,46%

16,09%

10,92%

7,47%

93,02%

6,98%3,33%

83,33%

13,33%

85,71%

9,52%
4,76%

8,33%

50%

25%

8,33%
8,33%

36,84%

42,11%

21,05%

20,41%

12,24%

26,53%

14,29%

16,33%

10,20%

Leeftijd

Ik verkies dit niet mee te delen

Man

Vrouw

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Advocaat-
stagiair

Staff &
admin

4,02%

56,90%39,08%

Geslacht

67,44%

30,23%

2,33%

53,33%

46,67%

42,86%

57,14%

8,33%

58,33%

10,53%

84,21%

5,26%

79,59%

12,24%

8,16%

33,33%

Ik verkies dit niet mee te delen

Ik heb geen kinderen

Mijn partner en ik staan evenveel 
in voor zorg

Ik heb binnen mijn gezin niet de 
primaire zorgverantwoordelijk-
heid voor mijn kinderen

Ik heb binnen mijn gezin de 
primaire zorgverantwoordelijk-
heid voor mijn kinderen

Partner Counsel Senior
Attorney 

Associate Advocaat-
stagiair

Staff
& admin

Zorgverantwoordelijkheid voor kinderen

100%

76,76%

3,33%

20%

4,76%

66,67%

9,52%

9,52%

9,52%9,09%

36,36%

54,55%

36,84%

31,58%

31,58%

11,11%

4,44%

60%

20,00%

4,44%

1,79%

4,76%
7,14%

17,26%

69,05%
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Het slaat op niets om over diversiteit op de werkvloer te spreken, 
wanneer er geen integratie is. Ik maak zelf deel uit van een onder
vertegenwoordigde groep en weet dus als geen ander hoe belangrijk 
het is om jezelf te kunnen zijn, geaccepteerd te worden zoals je bent 
en je niet te hoeven verstoppen. 

Met mijn persoonlijke ervaring in het achterhoofd en het besef dat 
er steeds nog heel wat werk aan de winkel is in advocatenkanto
ren en op de werkvloer als het gaat over diversiteit, gelijkheid en 
integratie, heb ik samen met mijn collega Els Lagasse (Van Bael & 
Bellis) de lead genomen om “Legal Diversity and Inclusion Alliance* 
(LDIA)” op te richten. 

Eubelius is een van de eerste stichtende leden die toegewijd is om 
niet alleen een diverse, maar ook inclusieve werkplek te creëren, 
waar iedereen de vruchten plukt van gelijke behandeling, ongeacht 
ras, etnische of sociale achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, 
leeftijd, handicap, taal, religie, politieke voorkeur of andere redenen 
voor persoonlijke discriminatie. 

Eubelius is werkelijk een belangrijke hulp om: 

 + een kantooroverschrijdende samenwerking op poten te zetten, 
die focust op diversiteit en integratie; 

 + goede praktijkvoorbeelden rond diversiteit en integratie uit te 
wisselen;

 + bewustzijn te creëren rond vraagstukken over non-discriminatie 
en diversiteit door de krachten te bundelen en events, workshops, 
opleidingen, enz. te organiseren;

 + te kunnen werken rond de creatie van een diverse en inclusieve 
werkomgeving. 

Bij LDIA geloven we heel sterk in het verenigen van krachten die er
voor zullen zorgen dat we dankzij de nodige gedeelde inspanningen 
deze doelstellingen zullen bereiken.

C. LDIA

De organisatie Legal Diversity & Inclusion Alliance werd op 31 januari 
2019 in Brussel opgericht. Dit initiatief wordt ondersteund door 30 
advocatenkantoren, waaronder het onze. 

Kat Van Nuffel
Founder & 

Co-chair LDIA

* Alliantie voor diversiteit en inclusie op juridisch gebied. 
Target 10.3

“ Diversiteit is uit
genodigd worden 
op het feestje, 
integratie bete
kent gevraagd 
worden om ook 
te dansen.”

– Vernā Myers
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We bereiden volop een nieuw dossier voor om het ecodynamisch label te ver-
werven, iets wat we verwachten te behalen in de loop van 2022, wat een nieuwe 
erkenning zou betekenen. 

B. Mobiliteit

Het mobiliteitsbeleid van Eubelius begint concrete vorm aan te nemen, onder 
meer doordat transportkosten voor de woon-werkverplaatsing van het personeel 
voor 100% gedragen worden door Eubelius. 

De werkgroep “mobiliteit” die spontaan ontstond, heeft meermaals met het manage-
ment van Eubelius overlegd in 2019. Dat resulteerde begin 2020 in een belangrijk 
aantal maatregelen die beschreven staan in de getuigenis hieronder. 

Sinds enkele jaren organiseert Eubelius tijdens “De Week van de Mobiliteit” 
verschillende activiteiten, opgezet door leden van het CSR-comité, die bijdragen 
tot een mobiliteit met een lage ecologische voetafdruk. 

Het kantoor in Brussel beschikt over twee elektrische fietsen voor professionele 
trajecten (een stadsfiets en een plooifiets van het merk Ahooga) die frequent 
gebruikt worden. Eubelius is ook verantwoordelijk voor het onderhoud. 

De gezondheidsmaatregelen gerelateerd aan COVID-19 hebben in 
ieder geval niet gezorgd voor een daling in het gebruik van de elek-
trische fietsen. Tijdens de eerste lockdown werd de plooifiets voor de 
Eubelianen het transportmiddel bij uitstek voor dagelijkse trajecten: 
de fiets diende o.a. om documenten te gaan deponeren in de postbus 
van het Justitiepaleis of om post af te geven bij de dichtsbijzijnde 
postkantoren. De plooifiets werd bovendien ook frequent gebruikt 
als multimodaal transportmiddel, bv. bij noodzakelijke treinverplaat-
singen om een zaak te pleiten buiten Brussel. Dit liet onze advocaten 
toe om hun dossier verder voor te bereiden tijdens de treinrit naar 
de stad waar de procedure gepleit werd. 

Dat mobiliteit een steeds belangrijkere rol inneemt in onze maat
schappij staat buiten kijf. Vanuit het kantoor werden er de afgelo
pen jaren al heel wat initiatieven genomen om te evolueren naar 
een groenere, meer duurzame en bewustere mobiliteit. Hoewel 
voor velen onder ons de auto nog steeds een zeer grote rol speelt 
in het dagelijkse (woonwerk) leven, zijn we er toch in geslaagd 
om de eerste stappen te zetten in de richting van een duurzamer 
mobiliteitsbeleid. 

V. Milieu
Hoewel de activiteit van Eubelius hoofdzakelijk bestaat uit 
het verrichten van intellectuele prestaties, schenken we de 
nodige aandacht aan de inperking van onze ecologische 
voetafdruk, in het bijzonder in de domeinen die samen-
hangen met mobiliteit, catering, energie- en papierverbruik, 
en die veel impact hebben op ons milieu. 

In dit kader organiseerde Eubelius in 2019 een seminarie voor meer 
dan 400 cliënten onder de naam Legal Update, waarbij geen enkele 
hand-out geprint werd. Alle deelnemers kregen vooraf de presen-
taties in elektronische vorm toegestuurd. De deelnemers werden 
aangemoedigd om de hand outs via de digitale weg te consulteren. 

A. Ecodynamisch label

In 2014 richtte Eubelius een werkgroep op rond het ecodynamisch label van 
Leefmilieu Brussel. (https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/
label-ecodynamische-onderneming). 

Dit label besteedt aandacht aan de inspanningen van Brusselse ondernemingen 
om hun ecologische voetafdruk te controleren en te verbeteren. Eubelius ontving 
een eerste ster in juni 2014. 

In 2019 werden de verwarmingsinstallaties in het kantoor in Brussel volledig 
gerenoveerd. Dit werd gecombineerd met een efficiënter gebruik van de bezette 
oppervlakte (in Antwerpen zorgde dit voor een vermindering van de helft van 
de gebruikte oppervlakte), leidde tot een afname van het energieverbruik voor 
de verwarming met 23% en een vermindering in elektriciteitsverbruik van 7%. 
De ramen in het kantoor te Brussel werden gerenoveerd om te zorgen voor een 
betere isolatie. Er werd gekozen voor zonneschermen aan de zuidkant die zon-
nestralen filtreren om het gebruik van de airconditioning in de zomermaanden 
te verminderen. 

Target 13.3

Targets 12.3,  
12.5, 12.6 en 12.8

Target 8.4
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Eubelius heeft onder meer de volgende initiatieven genomen:
 + Mobiliteitsbudget: Eubelius voerde voor zijn advocaten een mobi

liteitsbudget in. Iedereen die de wagen thuis laat staan, krijgt een 
mooie financiële tussenkomst in het gebruik van openbaar vervoer.

 + Elektrische fietsen, fietsenstalling en uitbreiding douches (kan
toor Brussel): 
 • Eubelius stelt elektrische (plooi)fietsen (van Ahooga) ter beschik

king voor werkwerkverplaatsingen; 
 • Fietsers kunnen genieten van een beveiligde en overdekte fietsen-

parking;
 • De douches ondergingen een flinke opfrisbeurt en werden 

uitgebreid om aan de sportieve pendelaars tegemoet te komen.
 + Laadpalen: we lieten zes nieuwe laadpalen voor elektrische en 

hybride wagens installeren om het gebruik van dit soort wagens 
te faciliteren en te stimuleren. 

 + Thuiswerk: de verdere ontwikkeling en promotie van het thuiswerk 
kwam ruimschoots aan bod de voorbije jaren. Eubelius werkte een 
duidelijk beleid uit, zorgt op korte termijn een laptop voor elke 
medewerker en een mooie financiële tussenkomst in het gebruik 
van de gsm. 

De weg naar een duurzame en CO2neutrale mobiliteit is nog lang, 
maar de eerste (en zeker niet de laatste) stappen richting een groener 
beleid zijn gezet. 

C. Verbruik en catering

Eubelius ziet erop toe dat het consumptiegoederen met een be-
perkte ecologische voetafdruk gebruikt. Het kantoor garandeert de 
duurzame kwaliteit van zijn printers, inkt en papier en probeert het 
papierverbruik te verminderen. Zoals in elk advocatenkantoor blijft 
dat verbruik aanzienlijk en proberen we dit door bewustmaking en 
een aangepast beleid te doen dalen. 

Eubelius wil vooruitgang maken in die domeinen: dubbelzijdig printen 
is standaard geïnstalleerd en de documenten worden niet geprint voor-
aleer je persoonlijk naar de printer bent gegaan en de opdracht hebt 
bevestigd, zodat ondoordachte printopdrachten worden vermeden. 

Etenswaren zijn, in de mate van het mogelijke, fairetradeproducten. 
Wanneer Eubelianen fruit en soep aangeboden krijgen, dan komen 
deze voedingsmiddelen zoveel mogelijk van lokale producenten. Het 
kantoor heeft sinds lange tijd een overeenkomst met Poverello in 
Sint-Gillis, waaraan het zijn voedingsoverschotten schenkt. 

VI. Gezondheid en 
welzijn van de 
Eubelianen

A. Voeding

Eubelius legt dus de focus op gezonde voeding. Het moedigt medewerkers aan 
om dagelijks fruit te eten en serveert elke woensdag verse soep. Het succes 
van deze initiatieven was enorm, maar ze werden noodgedwongen stopgezet 
door de COVID 19-pandemie. Het kantoor zal deze initiatieven zo snel mogelijk 
opnieuw – en veilig – oppikken. 

Elk jaar neemt een groep Eubelianen in de maand februari deel aan “Tournée 
Minérale”: deze actie maakt iedereen ervan bewust dat op een gematigde manier 
met alcohol omgaan, een noodzaak is voor een goede gezondheid. 

B. Sport

Eubelius heeft een vrouwelijke en een mannelijke voetbalploeg die beide in-
drukwekkende resultaten behalen. De Eubelianen die dat wensen krijgen van 
het kantoor een abonnement bij fitnesscentrum Basic Fit. 

Targets 12.3,  
12.5, 12.6 en 12.8 Target 3.4

Elias Van Marcke
Senior Attorney

Sabe De Graef
Associate
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2. Sinterklaas
Sinterklaas komt bij Eubelius tweejaarlijks op bezoek. Het is de 
gelegenheid bij uitstek om jong en oud met elkaar te verbinden 
en te genieten van de randanimatie die in het kantoor in Brussel 
georganiseerd wordt.

3. Shortski
Jaarlijks organiseert de jongere garde bij Eubelius een skortski voor 
alle Eubelianen. De warme en ontspannen sfeer tijdens deze weekends 
heeft Eubelius ertoe aangezet om dit evenement structureel te on-
dersteunen. Het kantoor doet dit zonder de impact op het milieu 
uit het oog te verliezen, door bv. de verplaatsing in groep te maken. 

In 2020 en 2021 werd dit populaire initiatief door het coronavirus 
helaas geannuleerd. We maken ons klaar om ook deze draad weer 
op te pikken. 

Elk jaar trekt een grote delegatie Eubelianen naar een skidomein in 
Oostenrijk of Italië om drie dagen lang te genieten van de berglucht, 
de zon, de sneeuw, de wellness en de onvermijdelijke aprèsski. Voor 
de nieuwe medewerkers is dit de ideale manier om hun collega’s in 
een ontspannen sfeer te leren kennen. Voor de Eubelianen met meer 
anciënniteit is het de gelegenheid om hun talenten als (après-)skiër 
te tonen. De anciens roepen prachtige herinneringen aan eerdere 
skortski’s op en maken er tegelijkertijd nieuwe bij.”

De Eubelianen nemen deel aan drie loopwedstrijden, één per stad: 
 + de Antwerp 10 Miles
 + de 20 kilometer door Brussel
 + de Bruggenloop in Kortrijk 

In 2020 werden deze evenementen om de gekende reden geannuleerd. Wij hopen 
deze wedstrijden opnieuw te kunnen lopen in 2021, onder welke vorm dan ook. 

Fietsliefhebbers blijven niet met lege handen achter. De “Eubelius Cycling Challenge” 
brengt jaarlijks diegenen samen die, in drie etappes doorheen België, ons “vlakke 
land” willen ontdekken, dat in de praktijk niet zo vlak blijkt te zijn. Dat is echter een 
ander verhaal. Dit event kon in 2020 niet plaatsvinden omwille van de pandemie.

C. Yoga

De Eubelianen krijgen een wekelijkse yogasessie aangeboden in het kantoor in 
Brussel. De COVID 19-pandemie maakte deze sportieve bijeenkomst echter lan-
ge tijd onmogelijk; ondertussen is naar tijdelijke digitale oplossingen gezocht.

D. Recreatieactiviteiten onder Eubelianen

Heugelijke momenten vieren zit sinds jaar en dag in het DNA van Eubelius. Fysieke 
bijeenkomsten waren gedurende de gezondheidscrisis niet mogelijk, maar werden 
vervangen door digitale evenementen om zo toch ontmoetingsmomenten te creëren. 

1. Jongerenweekend 
Elk jaar organiseert het jongerencomité een jongerenweekend. Dit 
vrolijke en verenigende event kon in 2020 jammer genoeg niet plaats-
vinden omwille van de coronapandemie; een alternatief was niet 
mogelijk, maar ook hier wordt de traditie zodra mogelijk opgepikt. 

Tijdens het Jongerenweekend trekken we er met de jonge (en iets 
minder jonge) collega's een weekendje op uit. De ideale gelegenheid 
om in een ongedwongen sfeer banden te smeden met collega's. Na 
twee dagen vol wilde avonturen (paintballgevechten, hoogteparcours, 
dance battles en museumbezoeken), keren we maandagochtend 
terug naar kantoor. Met kleine oogjes, maar met grote verhalen. De 
afgelopen jaren gingen we met een 50tal Eubelianen de Ardennen, 
Nice en Warschau onveilig maken. Benieuwd waar het jongeren
weekendcomité ons in 2021 naartoe brengt. 

Sabe De Graef
Associate

Bert Antonissen
Associate
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VII. Perspectieven
Eubelius is ervan overtuigd dat de invoering en de verdere 
uitwerking van een beleid voor duurzame ontwikkeling ons 
toelaat om ons referentiemodel te perfectioneren. Hiermee 
kunnen we een unieke plek in de juridische sector behou-
den. Het kantoor doet dit door enerzijds te zorgen voor een 
uitstekende kwaliteit in zijn juridische dienstverlening en 
anderzijds door een bewuste en gerichte politiek gericht op 
het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, op 
basis van een voortdurend engagement van alle medewerkers. 

Het verslag dat u leest, is slechts een kleine mijlpaal in een 
continu proces dat past in de erkende kaders en dat stake-
holders toelaat om de vooruitgang van Eubelius in dit domein 
te volgen en het kantoor verder uit te dagen. 

Wij hebben nog een belangrijke groeimarge in ons sociaal 
engagement en onze inzet voor het milieu. Dit verslag verhoogt 
ons besef dat we een belangrijke rol te spelen hebben opdat 
ook de generaties na ons in een duurzame wereld zouden 
kunnen leven, zowel op sociaal als op ecologisch vlak. 

E. Feel Good Song met Kerstmis

Een gezellig samenzijn van onze Eubelianen met hun partner, zoals we ons 
kerstevent kenden, dat was in 2020 niet het geval. Dat hield een groep van zan-
gers en animatoren niet tegen om een digitale verrassing te creëren die bij alle 
Eubelianen enthousiast werd onthaald. 

Rond de eindejaarsperiode heeft het CSRcomité beslist om een leuk 
initiatief te nemen om de verbondenheid onder de Eubelianen, ondanks 
de fysieke afstand tijdens de tweede lockdown, hoog te houden. Het 
gebruikelijke eindejaarsfeest, waar alle Eubelianen en hun partner 
normaal samen komen om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden, moest 
ingevolge de pandemie immers uit de agenda’s worden geschrapt. 

Enkele brainstormsessies volstonden om met een alternatief te ko
men. De “corona feel good eindejaarssong” werd geboren. De lyrics 
werden uitgewerkt op de aanstekelijke melodie van de – weliswaar 
oude (1961) doch alom bekende – hit “The lion sleeps tonight” van 
The Tokens. Al snel werd een Eubeliuskoor samengesteld, om de 
song “Some fun tonight” in te oefenen. De repetities met de koorleden 
dienden zich (coronagewijs) tot enkele luttele uurtjes te beperken. 
Meteen daarna werd alles op film en geluidsband vastgelegd. De 
enthousiaste koorleden gaven het beste van zichzelf en de spirit was 
op en top “fun” mét de nodige zelfrelativering, iets wat de Eubelianen 
nu eenmaal kenmerkt. Om de participatie van alle Eubelianen, zowel 
de staf als de advocaten, zo breed mogelijk te houden, werden ver
volgens kandidaten gezocht die bereid waren een filmpje te maken, 
waarin ze een stukje van de song zouden inzingen met een ludieke 
touch. Om het verrassingseffect te behouden, kenden de deelnemers 
niet de hele songtekst, noch de identiteit van de andere deelnemers. 

Dankzij een gedreven en professionele begeleiding werd de montage 
van alle opnames tot in de puntjes verzorgd!

De "release" van het filmpje volgde dan eind december 2020, tot groot 
jolijt van velen. De song leverde vele enthousiaste reacties op en 
toonde dat Eubelius zich niet klein laat krijgen, ook niet in crisistijden.

Sibylle Taillieu
Senior Counsel

Barteld Schutyser
Partner en voorzitter
van het CSR-comité

Jean-Marc Gollier
Senior Counsel

Tine Verhelst
Director of 

Administration

juni 2021
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Om het de lezer makkelij-
ker te maken, volgt hier-
onder de uitleg van de 
belangrijkste SDG ‘targets’ 
waarop Eubelius zich in zijn 
beleid richt.

Doel 2: Geen honger
2.1 Tegen 2030 een einde 
maken aan honger en voor 
iedereen, in het bijzonder 
de armen en de mensen 
die leven in kwetsbare si-
tuaties, met inbegrip van 
kinderen, toegang garan-
deren tot veilig, voedzaam 
en voldoende voedsel en 
dit het hele jaar lang.

Doel 3. Goede gezondheid 
en welzijn
3.2. Tegen 2030 een einde 
maken aan vermijdbare 
overlijdens van pasgebore-
nen en kinderen onder de 
5 jaar, waarbij alle landen 
er moeten naar streven om 
het sterftecijfer van baby's 
minstens tot 12 per 1000 le-
vendgeborenen te beperken 
alsook het sterftecijfer van 
kinderen jonger dan 5 jaar 
eveneens in te perken tot 
maximum 25 per 1000 le-
vendgeborenen.

3.4 Tegen 2030 de vroeg-
tijdige sterfte gelinkt aan 
niet-overdraagbare ziekten 
met een derde inperken via 
preventie en behandeling, 
en mentale gezondheid en 
welzijn bevorderen.

3.d. De capaciteit van alle 
landen versterken, in het 
bijzonder die van de ont-
wikkelingslanden, met be-
trekking tot systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing, 
risicovermindering en het 
beheer van nationale en 
globale gezondheidsrisico's. 

Doel 4. Kwaliteitsonderwijs 
4.4 Tegen 2030 het aantal 
jongeren en volwassenen 
met relevante vaardigheden, 
met inbegrip van technische 
en beroepsvaardigheden, 
voor tewerkstelling, dege-
lijke jobs en ondernemer-
schap aanzienlijk opdrijven.

4.6 Er tegen 2030 voor zor-
gen dat alle jongeren en een 
groot aantal volwassenen, 
zowel mannen als vrouwen, 
geletterd en rekenvaardig 
zijn.

4.7 Er tegen 2030 voor 
zorgen dat alle leerlingen 
kennis en vaardigheden 
verwerven die nodig zijn 
om duurzame ontwikkeling 
te bevorderen, onder an-
dere via vorming omtrent 
duurzame ontwikkeling en 
duurzame levenswijzen.

Doel 5. Gendergelijkheid 
5.5 Verzekeren van de 
vo lledige en doeltreffende 
deelname van vrouwen en 
voor gelijke kansen inzake 
leiderschap op alle niveaus 
van de besluitvorming in 
het politieke, economische 
en openbare leven.

Doel 8. Waardig werk en 
economisch groei
8.3 Bevorderen van op 
ont wikkeling toegespitste 
beleidslijnen die produc-
tieve activiteiten onder-
steunen, alsook de creatie 
van waardige jobs, onder-
nemerschap, creativiteit en 
innovatie. 

8.4 Tegen 2030 geleidelijk 
aan de wereldwijde efficiën-
tie, productie en consumptie 
van hulpbronnen verbeteren 
en streven naar de ontkop-
peling van economische 

groei en achteruitgang van 
het milieu.

8.6 Tegen 2020 het aandeel 
aanzienlijk terugschroeven 
van jongeren die niet aan 
het werk zijn, geen onder-
wijs volgen en niet met een 
opleiding bezig zijn.

Doel 10. Ongelijkheid ver-
minderen 
10.2 Tegen 2030 de sociale, 
economische en politieke 
inclusie van iedereen mo-
gelijk maken en bevorderen, 
ongeacht leeftijd, geslacht, 
handicap, ras, etniciteit, her-
komst, godsdienst of econo-
mische of andere status.

10.3 Gelijke kansen ver-
zekeren en ongelijkheden 
wegwerken, ook door het 
afvoeren van discrimine-
rende wetten, beleidslijnen 
en praktijken en door het 
bevorderen van de geschik-
te wetgeving, beleidslijnen 
en acties in dit opzicht.

Doel 11. Duurzame steden 
en gemeenschappen 
11.4 De inspanningen ver-
hogen om het culturele en 
natuurlijke erfgoed van de 
wereld te beschermen en 
veilig te stellen.

Doel 12. Verantwoorde con-
sumptie en productie 
12.3 Tegen 2030 de voed-
selverspilling in winkels en 
bij consumenten per capita 
halveren en voedselverlies 
reduceren in de productie- 
en bevoorradingsketens, 
met inbegrip van verliezen 
na de oogst.

12.5 Tegen 2030 de afvalpro-
ductie aanzienlijk beperken 
via preventie, vermindering, 
recyclage en hergebruik.

12.6 Bedrijven aanmoedi-
gen, in het bijzonder grote 
en transnationale bedrijven, 
om duurzame praktijken aan 
te nemen en duurzaam-
heidsinformatie te integre-
ren in hun rapporteringscy-
clus.

12.8 Tegen 2030 garanderen 
dat mensen overal beschik-
ken over relevante informa-
tie over en zich bewust zijn 
van duurzame ontwikkeling 
en levensstijlen die in har-
monie zijn met de natuur.

Doel 13. Klimaatactie 
13.3 De opvoeding, bewust-
wording en de menselijke 
en institutionele capaciteit 
verbeteren met betrekking 
tot mitigatie, adaptatie, im-
pactvermindering en vroeg-
tijdige waarschuwing inzake 
klimaatverandering.

Doel 17. Partnerschap om 
doelstellingen te bereiken 
17.6 Het Globaal Partner-
schap voor duurzame on t-
wikkeling versterken, aange-
vuld door partnerschappen 
met meerdere belangheb-
benden (multi-stakeholder-
partnerschappen) en kennis, 
expertise, technologie en 
financiële hulpmiddelen 
mobiliseren en delen met 
het oog op het bereiken van 
de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen in alle landen, 
in het bijzonder in de ontwik-
kelingslanden.

17.17 Doeltreffende open-
bare, publiek-private en 
maatschappelijke partner-
schappen aanmoedigen en 
bevorderen, voortbouwend 
op de ervaring en het net-
werk van partnerschappen.

Concepten
“De sociale verantwoordelijkheid van de onderneming”,  
dat is haar impact op de maatschappij*. 

De Europese Commissie verduidelijkt in dit 
besluit: 

“Om deze verantwoordelijkheid op zich te ne-
men, moeten bedrijven vooreerst de huidige 
wetgeving en de collectieve overeenkomsten 
tussen sociale partners respecteren. Om 
hun sociale verantwoordelijkheid volledig 
te vervullen, moeten ondernemingen zich, 
in samenspraak met de belanghebbenden, 
engageren tot een proces dat tot doel heeft 
de sociale belangen, milieu- en ethische 
belangen en de rechten van de mens en de 
consument te integreren, zowel in de com-
merciële activiteiten als in de basisstrategie 
van de onderneming. Dit proces richt zich op: 

 + Het optimaliseren van het ontstaan van een 
wederzijds voordeel voor zowel eigenaars/
aandeelhouders als andere betrokken par-
tijen en de maatschappij in haar geheel; 
 + Het identificeren, voorkomen en beperken 
van potentiële negatieve effecten die on-
dernemingen teweeg kunnen brengen.” 

Het begrip “duurzame ontwikkeling” werd 
gedefinieerd in het “Rapport Brundtland – Our 
Common Future”, ingediend bij de VN-Com-
missie voor Milieu en Ontwikkeling in 1987, 
(http://www.un-documents.net/our-common- 
future.pdf) als “een manier van ontwikkeling 
die beantwoordt aan de noden van de huidige 

generaties, zonder het vermogen van toe-
komstige generaties om hierop te reageren, 
in gevaar te brengen.”

Duurzame ontwikkeling is meer dan ooit 
brandend actueel. Het is de kern van een ini-
tiatief van de Verenigde Naties (september 
2015) dat is opgebouwd rond de “Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen” (“Sustainable 
Development Goals (SDGs)”; https://www.
un.org/sustainabledevelopment/). Dit ini-
tiatief stelt zeventien doelstellingen voorop, 
die tegen 2030 moeten worden gerealiseerd 
om een duurzame welvaart in de hele wereld 
te garanderen. 

Het VN-rapport uit 2019 over de vooruit-
gang van de SDGs (Global Sustainable De-
velopment Report 2019- the Future is Now) 
meldt dat die te traag is om de SDGs in 2030 
daadwerkelijk te realiseren. Het rapport uit 
2020 maakt duidelijk dat er aanzienlijke 
vooruitgang is, maar stelt tegelijkertijd een 
negatieve impact van de COVID-pandemie 
op de meeste doelstellingen vast. 

* Communicatie van 25 oktober 2011 (COM 2011 681/F2)

Sustainable Development Goals: de doelen
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Volg ons:

Over Eubelius
Eubelius is het grootste onafhan-
kelijk advocatenkantoor in België, 
met kantoren in Brussel, Kortrijk 
en Antwerpen. Onze 23 partners, 
15 (senior) counsels en meer dan 
100 medewerkers bieden advies en 
vertegenwoordiging in Belgisch en 
Europees recht. We hebben geprivi-
legieerde relaties met gereputeerde 
onafhankelijke advocatenkantoren 
in een groot aantal buitenlandse 
rechtsgebieden. Ook al zijn we een 
onafhankelijk Belgisch kantoor, toch 
is een aanzienlijk deel van onze 
zaken grensoverschrijdend om-
wille van internationale aspecten 
in de dossiers die we behandelen 
of omdat we betrokken worden in 
dossiers die zich in essentie bui-
ten België afspelen. We bedienen 
een heel divers scala aan cliënten, 
gaande van Fortune 500 multina-
tionals tot lokale ondernemers, 
een heel aantal publiekrechtelijke 
vennootschappen, en talloze Bel-
gische vennootschappen die deel 
uitmaken van grote internationale 
groepen. We vertegenwoordigen 
alle Belgische taalgroepen, en be-
handelen zaken in het Nederlands, 
Engels, Frans en Duits.

Eubelius Brussel
Louizalaan 99 
B-1050 Brussel
T +32 2 543 31 00

Eubelius Antwerpen
Cockerillkaai 18 
B-2000 Antwerpen
T +32 3 260 86 70

Eubelius Kortrijk
President Kennedypark 37 
B-8500 Kortrijk
T +32 56 23 51 11


