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Acerta koopt administratief gebouw aan
Diestsepoort te Leuven van KBC
Vandaag hebben bankverzekeraar KBC en HR-dienstengroep Acerta een overeenkomst
ondertekend met betrekking tot de verkoop van het KBC gebouw aan de Diestsepoort te Leuven.
KBC draagt het gebouw einde 2011 over aan Acerta. Beide partijen beslisten om de modaliteiten
van de verkoop niet vrij te geven.
Het gebouw aan de Diestsepoort huisvest nu ca 480 KBC-medewerkers van o.m. KBC Lease, ICTservices en Omnia. Door de stelselmatige invoering bij KBC van werkplekdeling en plaats- en
tijdsonafhankelijk (tele)werken komt er ruimte vrij om de huidige activiteiten van KBC aan de Diestsepoort
volledig onder te brengen in twee andere Leuvense hoofdkantoorvestigingen (het gebouw aan het
Professor Roger Van Overstraetenplein 2 en het gebouw aan de Brusselsesteenweg 100).
Het Omnia reiskantoor en ondersteunende administratieve diensten zullen na verkoop onderdak vinden in
de KBC-gebouwen op het Ladeuzeplein en in de Bogaerdenstraat te Leuven.
Voor Acerta was het vrijkomen van dit gebouw de uitgelezen kans om al zijn diensten opnieuw te
centraliseren nadat deze, wegens snelle groei van o.m. Acerta Consult en Acerta Public, tijdelijk op diverse
locaties in het Leuvense gehuisvest waren. De keuze van de locatie met centrale ligging en makkelijke
bereikbaarheid was hierin een cruciaal beslissingscriterium, alsook de mogelijkheid om ook in de
toekomst, na verdere groei, Acerta te blijven huisvesten. Acerta krijgt hierdoor de mogelijkheid om zijn
hoofdkantoor in Leuven in zijn volle potentieel uit te bouwen en de klantenservice nog verder te
optimaliseren.
Fiche van het gebouw:
Het gebouw aan de Diestsepoort bestaat uit drie met elkaar verbonden bouwdelen. Het behoort tot het
patrimonium van KBC Verzekeringen (daarvoor ABB Verzekeringen) en is sinds de fusie in 1998
onafgebroken in gebruik geweest door maatschappijen van de KBC groep. Het gebouw van ca 15.000m²
bestaat uit een gelijkvloers, 6 verdiepingen, beschikt over 175 ondergrondse autoparkeerplaatsen en ligt
vlak naast het station van Leuven.

Over ACERTA
Acerta is als HR-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de
verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag en
vestigingsformaliteiten. De groep ondersteunt de ondernemer in elke groeifase en elk HR-proces met
Acerta Ondernemingsloket, Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat, Acerta Public,
Acerta Kinderbijslagfonds en Acerta Consult. De groep is met Acerta Consult en Kern Selection ook een
actieve speler op de markt van werving & selectie en het beheer en de ontwikkeling van menselijk kapitaal.
Acerta telt meer dan 1200 medewerkers, verdeeld over 29 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
De groep kende in 2010 een omzet van ruim 145 miljoen euro.
Over KBC
KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn zes thuismarkten: België,
Tsjechië, Slowakije, Polen, Hongarije en Bulgarije. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel
(België), het hart van Europa. De groep stelt ongeveer 54 000 mensen tewerk en bedient ca 12 miljoen
cliënten, voornamelijk particulieren, privatebankingcliënten, zelfstandigen, vrije beroepers, KMO’s en
Midcaps. KBC Groep NV is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’)
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Contactgegevens
Acerta
-

Christophe Deroose, Algemeen directeur finance
Tel. + 32 478 40 44 80, christophe.deroose@acerta.be

-

Geert Volders, Algemeen directeur sales, marketing & communicatie
Tel. +32 477 47 70 80, geert.volders@acerta.be

KBC-groep
-

Viviane Huybrecht, Directeur Communicatie Groep / woordvoerster
Tel. + 32 2 429 85 45, pressofficekbc@kbc.be

-

Volg KBC ook op www.twitter.com/kbc_group
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