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Deloitte verlaagt zijn CO2-uitstoot met 65% sinds 2017 
 

De pandemie en thuiswerken versnellen de ambitie van Deloitte om koolstofneutraal te worden 

tegen 2030 

 

Brussel, 28 oktober 2021 – Deloitte Belgium is erin geslaagd zijn totale CO2-uitstoot met 65% te 

verminderen in vergelijking met 2017. In slechts vier jaar tijd wist Deloitte het gemiddeld aantal 

afgelegde kilometers per werknemer met 63% te doen dalen. Het aantal afgelegde luchtmijlen 

verminderde zelfs met 99,6%. De verschuiving naar thuiswerken als gevolg van de pandemie 

droeg verder bij tot de initiatieven van Deloitte op het vlak van duurzaamheid waarmee de 

organisatie mikt op een koolstofneutraliteit tegen 2030. Sinds 2017 nam Deloitte doortastende 

maatregelen om de koolstofuitstoot te verminderen op het niveau van de mobiliteit van 

medewerkers, hun internationale reisbewegingen en de gebouwen van de organisatie. 

 

Deloitte lanceerde zijn duurzaamheidsinitiatief in 2017 door de meest koolstofintensieve domeinen van zijn 

organisatie in kaart te brengen en de ambitieuze doelstelling vast te leggen om tegen 2030 koolstofneutraal 

te worden. Sindsdien is Deloitte er al in geslaagd om zijn CO2-uitstoot met 65% te verlagen dankzij een 

brede waaier van initiatieven in mobiliteit, internationale reisbewegingen en infrastructuren. De 

duurzaamheidsinitiatieven werden versneld door de pandemie en maanden van noodgedwongen thuiswerken 

en reisbeperkingen, maar de organisatie was hoe dan ook op de goede weg om tegen 2030 

koolstofneutraliteit te bereiken. In 2020 was het er al in geslaagd om zijn koolstofafdruk met 33% te 

verlagen ten opzichte van 2017. 

 

Een aantal opmerkelijke duurzaamheidsinitiatieven en verwezenlijkingen van Deloitte (procentuele evoluties 

telkens in vergelijking met 2017): 

• Een daling van 63% in het gemiddelde aantal door medewerkers afgelegde kilometers; 

• Een vermindering van 99,6% in afgelegde luchtmijlen door medewerkers van Deloitte; 

• Een vermindering van 40% in de hoeveelheid restafval uit de gebouwen van Deloitte; 

• Een aandeel van elektrische en hybride voertuigen in de vloot van Deloitte van 9,9%. Van de jong 

gediplomeerden bij Deloitte kiest vandaag 26% voor een volledig elektrische wagen. Sinds juni 2020 

vertegenwoordigen elektrische en hybride wagens samen 85% van alle andere nieuw bestelde 

wagens bij Deloitte Belgium.  

 
Deloitte kon deze afname in CO2-uitstoot realiseren ondanks een gestage groei van het aantal 

personeelsleden in België tussen 2017 en 2021. In september 2021 telde de organisatie meer dan 5.100 

medewerkers. 
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“Vooruitgang boeken in duurzaamheid begint bij kijken naar jezelf. Vandaar dat wij in 2017 begonnen met 

het in kaart brengen van die delen van de organisatie waar we de grootste duurzaamheidswinst konden 

maken. Ik ben verheugd dat onze mensen de voorbije jaren de handen in elkaar sloegen om zeer diverse 

acties op te zetten om onze kolstofafdruk te verminderen, wat in vier jaar tijd resulteerde in een daling van 

65% voor onze CO2-uitstoot. Hoewel ik trots ben op hoever we al geraakt zijn, wacht er ons nog heel wat 

werk om tegen 2030 de koolstofneutraliteit te bereiken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met onze 

mensen, onze klanten en onze partners deze ambitieuze doelstelling zullen behalen en ik kijk uit naar de vele 

initiatieven die onze organisatie de komende jaren zal ondernemen,” aldus Piet Vandendriessche, CEO 

van Deloitte Belgium. 

Hybride en elektrische auto’s goed voor 10% van de vloot 

In 2017 was het wagenpark van Deloitte verantwoordelijk voor 70% van de koolstofafdruk van de 

organisatie. Sindsdien is de organisatie erin geslaagd de CO2-uitstoot van zijn vloot met 54% te doen dalen. 

Het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per werknemer daalde in dezelfde periode met 63%, van 24.116 

kilometer per werknemer in 2017 tot 8.912 kilometer in 2021. Aanvankelijk mikte Deloitte op een reductie 

van zijn mobiliteitsemissie met 25% in 2021. De organisatie kon dit proces versnellen dankzij de 

investeringen in flexibele, multimodale mobiliteitspakketten en een verschuiving naar thuiswerken of hybride 

werken als gevolg van de pandemie. 

In 2021 opteerde meer dan de helft (55%) van de medewerkers van Deloitte voor een niet-traditioneel 

mobiliteitspakket. Dit pakket bestaat uit een mix van bedrijfswagen en openbaar vervoer en de fiets, of zelfs 

een mobiliteitsaanbod zonder bedrijfswagen.  

Deloitte blijft ook investeren in zijn vloot van elektrische of hybride wagens. Vandaag zijn elektrische en 

hybride wagens goed voor 9,9% van het wagenpark. Het doel is dat vanaf 2023 alle nieuw bestelde 

voertuigen volledig elektrisch of hybride zijn, waarmee Deloitte tegen 2026 een 100% hybride of elektrische 

vloot zal hebben. 6 op de 10 bedrijfswagens waaruit Deloitte-medewerkers kunnen kiezen zijn nu al hybride 

en elektrische auto’s. Het aantal laadpalen van het bedrijf werd ruimschoots verdubbeld van 203 in 2020 tot 

540 in 2021. Recentelijk plaatste Deloitte de grootste bestelling ooit van Mini Electrics in Europa. Van de jong 

gediplomeerden bij Deloitte kiest vandaag 26% voor een volledig elektrische wagen. Sinds juni 2021 zijn 

elektrische en hybride wagens goed voor 85% van alle andere nieuw bestelde bedrijfswagens bij Deloitte 

Belgium.  

Terugval in internationaal reisverkeer van meer dan 99% 

Door de pandemie en de reisbeperkingen daalde het internationale reisverkeer bij Deloitte met 99,6% ten 

opzichte van 2017. Aanvankelijk mikte de organisatie op een vermindering van het internationale reisverkeer 

met 25% in 2021 in vergelijking met 2017. 

“Reeds voor het uitbreken van de pandemie waren we al goed op weg om onze luchtmijlen te reduceren, 

maar het spreekt voor zich dat de reisbeperkingen ons dwongen om ons internationaal reisverkeer drastisch 

te verminderen. Voor de toekomst verbinden we ons ertoe ons internationaal reisverkeer onder het niveau 

van 2019 of pre-COVID te houden, ongeacht de groei van ons personeelsbestand of onze activiteiten. We 

hebben ons budget voor zakenreizen drastisch verminderd met als uiteindelijke doel een daling van 70% van 

de reisgerelateerde uitstoot per medewerker in 2030,” zo legt Piet Vandendriessche uit. 

CO2-uitstoot van gebouwen verlaagd met 65% 

Deloitte slaagde er ook in de CO2-uitstoot van zijn gebouwen met 65% terug te brengen sinds 2017. De 

aanvankelijke doelstelling was een vermindering van de emissie met 25% in 2021.  

Deloitte verminderde zijn hoeveelheid restafval met 40% in vergelijking met 2017. Initiatieven die hiertoe 

bijdragen zijn de vervanging van plastic waterflessen door herbruikbare flessen en de invoering van Docusign 

om geprinte contracten te vervangen door digitale versies. Deloitte introduceerde ook een nieuw 

afvalinzamelingsprogramma in zijn Gateway kantoorgebouw: werknemers kunnen nu hun afval sorteren in 5 



 

 

verschillende bakken. De organisatie achter het afvalsysteem gebruikt het gesorteerde afval om nieuwe 

producten te creëren.  

Duurzaamheid staat ook centraal in de aankoopstrategie van Deloitte. De organisatie verwierf het EcoVadis 

Gold label met een score van 70/100 en heeft de ambitie om de gold rating de komende jaren en decennia te 

behouden. 

Deloitte in België 

Deloitte is met meer dan 5.100 medewerkers en 11 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 

services. 

 

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 

kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2021 werd een 

omzet gerealiseerd van 635 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium BV is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en 

advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is 

de expertise beschikbaar van meer dan 345.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2021 

bedroeg de omzet meer dan 50,2 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK (“DTTL”). 

DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel “Deloitte 

Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer 

gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
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