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Deloitte voegt MINI Electric toe aan wagenpark om 
duurzaamheidsambities mee te realiseren 
 

Groener wagenpark moet helpen om de CO2-uitstoot verminderen  

 

 

 

Brussel, België – 26 augustus 2020 

 

 
Deloitte heeft vandaag aangekondigd 100 elektrische MINI’s toe te voegen aan zijn wagenpark 

in België om zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen verder te ondersteunen. Deloitte, 

BMW/MINI en KBC Autolease delen dezelfde passie voor duurzaamheid, veiligheid en innovatie. 

De MINI Electric met Deloitte-branding vormt dan ook de ideale aanwinst voor een groener 

wagenpark. 

Omdat het wagenpark het merendeel van Deloittes totale CO2-uitstoot vertegenwoordigt, vormt mobiliteit 

de grootste opportuniteit om de CO2-afdruk te verlagen en de duurzaamheidsdoelstellingen te 

verwezenlijken. Het mobiliteitsprogramma van Deloitte biedt zijn medewerkers naast de wagen een hele 

waaier aan mobiliteitsopties aan, zoals fietsen en openbaar vervoer, om in te spelen op hun behoeften en 

om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.  

Deloitte is echter voortdurend op zoek naar nieuwe, innovatieve opties en oplossingen. Zo worden naast 

wagens met een beperktere CO2-uitstoot eveneens een aantal elektrische en hybride voertuigen 

aangeboden, waarbij medewerkers aansluitend kunnen opteren om een laadpaal te laten installeren thuis 

of een aangepaste stekker aanvragen om hun voertuig thuis op te laden. In het kantorennetwerk van de 

organisatie zijn er verder reeds laadpalen voorzien.  

Piet Vandendriessche, CEO Deloitte België: “Bij Deloitte geloven we dat bedrijven een belangrijke 

voorbeeldfunctie hebben en een positieve bijdrage kunnen leveren aan het milieu. De toevoeging van de 

elektrische MINI’s aan ons wagenpark is een belangrijke stap om deze groener te maken. Door te kiezen 

voor duurzaamheid kunnen we samen een verschil maken en onze uitstoot verminderen, en zo bijdragen 

aan een betere toekomst voor iedereen.” 

Deloittes MINI Electric 
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Deloitte en BMW/MINI delen dezelfde passie voor duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Dat past perfect 

in Deloittes ambities om zorg te dragen voor zijn medewerkers en de samenleving waarin het bedrijf actief 

is. 

Eddy Haesendonck, CEO BMW Group Belux: “MINI speelt binnen BMW Group een belangrijke rol op 

het vlak van innovatie en duurzaamheid. Het merk past dan ook perfect bij Deloitte. Deloitte is de eerste 

onderneming die de MINI Electric – een 100 procent elektrische wagen – heeft besteld voor zijn 

medewerkers. In 2008 was ik er als MINI-vertegenwoordiger bij toen we de eerste overeenkomst afsloten 

om de MINI toe te voegen aan Deloittes wagenpark. Intussen zijn de typische Deloitte-MINI’s met hun 

groene zijspiegels niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het doet ons plezier dat traditie en innovatie 

hand in hand gaan, nu Deloitte en BMW Group samen de weg van duurzame mobiliteit inslaan.” 
 
Voor deze inspanning naar duurzamere mobiliteit partneren Deloitte en BMW Group eveneens met KBC 

Autolease.  
 

Stefan Delaet, CEO KBC Autolease: “In lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van KBC Group gaat 

KBC Autolease actief op zoek naar mogelijkheden en partnerschappen die een verschil maken voor het 

milieu en de samenleving. Zo heeft KBC Autolease mee aan de wieg gestaan van de fietsleasing op de 

Belgische markt en zetten we nu in op elektro en deeloplossingen. Met de slogan ‘Energize Lease’ 

verkennen we verschillende mogelijkheden op het vlak van alternatieve energie, mobiliteit en 

energiebeheer die zowel onze klanten als het milieu ten goede komen. We zetten ons hier dan ook graag 

voor in, samen met onze jarenlange, gevestigde partners Deloitte en BMW Group.” 

*** 

Deloitte in België 

Als dé toonaangevende audit- en adviesfirma van België biedt Deloitte diensten met toegevoegde waarde op het gebied van 

audits, boekhouding, belastingen en juridische zaken, consulting, financieel advies en risicoadvies. 

In België telt Deloitte meer dan 4400 werknemers, verspreid over 12 locaties, die hun diensten aanbieden aan nationale en 

internationale bedrijven, van kleine en middelgrote ondernemingen tot overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. In het 

boekjaar 2019 bedroeg de omzet 565 miljoen euro. 

Deloitte Belgium cvba is de Belgische dochteronderneming van Deloitte NSE LLP, dat op zijn beurt aangesloten is bij Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited. De focus van Deloitte ligt op klantenservice, aan de hand van een wereldwijde strategie die in meer 

dan 150 landen ter plaatse wordt uitgevoerd. Onze aangesloten ondernemingen (en hun dochterondernemingen) hebben toegang 

tot het diepgaande intellectuele kapitaal van onze 312.000 medewerkers wereldwijd, en bieden diensten aan in diverse 

professionele gebieden, zoals audits, belastingen, consulting en financieel advies. Op die manier bedienen ze meer dan de helft 

van de grootste ondernemingen ter wereld, evenals talloze grote nationale ondernemingen, overheidsinstellingen en succesvolle, 

snelgroeiende wereldwijde ondernemingen. In 2019 bedroeg de omzet van DTTL meer dan 46,2 miljard dollar. 

Deloitte verwijst naar Deloitte Touche Tohmatsu Limited, een Britse ‘private company limited by guarantee’ (‘DTTL’), of naar een 

of meer ondernemingen in zijn netwerk van aangesloten ondernemingen. DTTL en alle aangesloten ondernemingen zijn juridisch 

afzonderlijke en onafhankelijke entiteiten. DTTL (ook wel "Deloitte Global" genoemd) levert geen diensten aan klanten. Zie 

www.deloitte.com/about voor een gedetailleerde beschrijving van de juridische structuur van DTTL en zijn aangesloten 

ondernemingen. 

BMW Group 

 

Met de vier merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad is BMW Group ‘s werelds grootste premiumproducent van auto’s 

en motorfietsen. Daarnaast levert het bedrijf ook financiële diensten en mobiliteitsdiensten van de allerhoogste kwaliteit. Het 
productienetwerk van BMW Group omvat 31 productie- en assemblagevestigingen in 15 landen. Het bedrijf verkoopt zijn 

producten en diensten wereldwijd in meer dan 140 landen. 

 

In 2019 verkocht BMW Group wereldwijd meer dan 2,5 miljoen personenauto's en meer dan 175.000 motorfietsen. De winst voor 

belastingen in het boekjaar 2019 bedroeg 7,118 miljard euro op een omzet van 104,210 miljard euro. Op 31 december 2019 had BMW 

Group 126.016 medewerkers in dienst. 

 

Het succes van BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en verantwoord ondernemen. Ecologische en 

maatschappelijke duurzaamheid zitten diep verankerd in de waardeketen, en een allesomvattende productverantwoordelijkheid 

en een duidelijk engagement voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen maken integraal deel uit van de bedrijfsstrategie. 

 
KBC Autolease 

 

Opgericht in 1982 en gevestigd in Leuven, KBC Autolease maakt deel uit van de KBC-groep. Met een vloot van meer dan 50 000 

voertuigen is het een vooraanstaande aanbieder van voertuigleasing in België.  
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Als pionier op het gebied van multimobiliteit zet het zich ook sterk in voor alternatieve vervoerswijzen. Vandaag de dag beschikt 

KBC Autolease over 17.000 gehuurde fietsen en werkt het samen met een netwerk van meer dan 400 fietsdealers.  

 

Via de remarketingafdeling in Londerzeel brengt het recente, goed onderhouden leaseauto's die aan het einde van hun contract 

staan naar de tweedehandsmarkt. KBC Autolease heeft ook een vestiging in Luxemburg met 5 000 in vloot- en startfietslease. 

Meer info: www.kbcautolease.be 


