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Een op vier schoolverlaters bij Deloitte kiest voor MINI 
Electric 
 

Deloitte bestelt 140 MINI Electrics om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektrische 

wagens: grootste bestelling van MINI Electrics in Europa tot nog toe 

 
Brussel, 3 september 2021 – Een groeiend aantal jonge Belgen kiest voor een elektrische 

bedrijfswagen: vandaag kiest 26% onder schoolverlaters bij Deloitte voor een elektrische wagen. 

Om te voldoen aan deze groeiende vraag heeft Deloitte 140 elektrische MINI's besteld. Dit is de 

grootste bestelling tot nog toe van elektrische MINI's in Europa, blijkt uit cijfers van BMW. 

Deloitte investeert niet alleen in elektrische wagens en laadinfrastructuur, maar biedt zijn 

medewerkers ook verschillende flexibele mobiliteitspakketten aan. Die dragen bij aan de 

doelstelling van de organisatie om koolstofneutraal te zijn tegen 2030. 

Deloitte voegde de eerste 100 MINI Electrics toe aan zijn wagenpark in augustus 2020. Nu kondigt de 

organisatie aan dat het zijn elektrische vloot uitbreidt met 140 nieuwe E-MINI's. Daarmee telt het wagenpark 

van Deloitte ondertussen 240 MINI Electrics. De elektrische MINI's – mét de bekende groene 

achteruitkijkspiegels van Deloitte – blijken bijzonder populair bij nieuwe werknemers. Onder pas 

afgestudeerden die aan de slag gaan bij Deloitte kiest een op de vier voor een elektrische MINI als 

bedrijfswagen (gegevens vanaf juni 2021). Deloitte heeft sinds juni dit jaar in totaal 540 nieuwe MINI's 

besteld. 

De toenemende populariteit van elektrische wagens bij Deloitte gaat hand in hand met de stijgende vraag 

naar hybridevoertuigen in de organisatie. Sinds juni 2021 zijn elektrische auto's en hybridevoertuigen samen 

goed voor 88% van alle bestelde bedrijfswagens bij Deloitte. Dit toont duidelijk aan dat medewerkers de 

voorkeur geven aan duurzame alternatieven voor traditionele wagens met een verbrandingsmotor. Naast de 

aankoop van elektrische wagens investeert Deloitte fors in zijn infrastructuur voor elektrische voertuigen. In 

de Belgische vestigingen van de organisatie zijn momenteel 540 laadstations voor elektrische voertuigen en 

plug-inhybridevoertuigen geïnstalleerd. 
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Koolstofneutraal tegen 2030 

Naast elektrische bedrijfsauto's en hybridebedrijfswagens biedt Deloitte zijn medewerkers een brede waaier 

aan flexibele mobiliteitspakketten, om hen zo aan te moedigen duurzame vervoermiddelen te gebruiken. Die 

pakketten kunnen (elektrische) wagens bevatten, maar medewerkers kunnen ook kiezen voor multimodale 

mobiliteitsoplossingen, zoals het openbaar vervoer, de fiets en/of gedeelde mobiliteitsdiensten. 

"Al onze investeringen in duurzame mobiliteit maken deel uit van de ambitie van Deloitte om tegen 2030 

koolstofneutraal te zijn. Aangezien ons wagenpark 70% van onze koolstofvoetafdruk uitmaakt, brengt elke 

kleine en grote stap naar groenere mobiliteit ons dichter bij koolstofneutraliteit. Daarom lanceerden we in 

2017 een nieuw mobiliteitsprogramma. We werken ook al jaren succesvol samen met MINI, en ik ben blij dat 

we samen met hen de populariteit van elektrische wagens bij Deloitte versterken. Het feit dat een op de vier 

nieuwe medewerkers vandaag kiest voor een elektrische wagen, geeft me het volste vertrouwen dat we op 

de juiste weg zijn om van Deloitte een pionier in duurzame mobiliteit te maken", zegt Piet 

Vandendriessche, CEO van Deloitte Belgium. 

"Duurzaamheid staat al vele jaren centraal bij MINI. Al vanaf het prille begin is MINI een wagen die 

overduidelijk meer presteert met minder. Met de volledige elektrificatie van MINI tegen 2030 blijven we 

meer dan ooit trouw aan onze visie. Dat een speler als Deloitte – voor wie het verlagen van CO₂-impact een 

essentieel deel uitmaakt van de duurzaamheidsstrategie – al 13 jaar op ons vertrouwt, bewijst dat we op het 

goede spoor zitten. Elektrificatie is het nieuwe hoofdstuk in het duurzaamheidsverhaal dat we samen 

schrijven." Zo besluit Eddy Haesendonck, CEO BMW Groep België en Luxemburg. 

Over Deloitte België 

Deloitte is met meer dan 4 500 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 2020 werd een 

omzet gerealiseerd van 607 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 330 000 professionals in alle werelddelen. Voor 

het boekjaar 2020 bedroeg de omzet meer dan 47,6 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. 

De BMW Group 

Met zijn vier merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad is de BMW Group 's werelds leidende 

fabrikant van premium auto's en motorfietsen en biedt ook eersteklas financiële en mobiliteitsdiensten. Het 

productienetwerk van de BMW Group omvat 31 productie- en assemblagefabrieken in 15 landen; de 

onderneming heeft een wereldwijd verkoopnetwerk in meer dan 140 landen. 

In 2020 verkocht de BMW Group wereldwijd meer dan 2,3 miljoen personenauto's en meer dan 169.000 

motorfietsen. De winst vóór belastingen voor het fiscale jaar 2020 bedroeg 5.222 miljard euro bij een omzet 

van 98.990 miljard euro. Op 31 december 2020 had de BMW Group 120.726 mensen in dienst. 



 

 

De onderneming heeft al in een vroeg stadium de koers voor de toekomst uitgezet en stelt duurzaamheid en 

efficiënt grondstoffenbeheer consequent centraal in haar strategische koers, van de toeleveringsketen via de 

productie tot het einde van de gebruiksfase van alle producten. 

www.bmwgroup.com  

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup  

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup  

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView  

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/  
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