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Deloitte België vermindert CO2-uitstoot met een derde in 
drie jaar  
Deloitte België overtreft duurzaamheidsdoelen en mikt op koolstofneutraliteit in 2030 

 

Brussel – 5 november 2020 
Deloitte België is erin geslaagd zijn CO2-uitstoot met een derde te verminderen in drie jaar tijd. 

Deze mijlpaal was het resultaat van uiteenlopende initiatieven op het vlak van mobiliteit, reizen en 

onroerend goed. De daling van de CO2-uitstoot overtreft zelfs de doelstellingen die Deloitte België 

voor zichzelf had vooropgesteld en helpt de organisatie een heel eind op weg naar 

koolstofneutraliteit in 2030. Initiatieven om dat doel te halen omvatten een 100% elektrisch 

wagenpark tegen 2030 en een vermindering van de CO2-uitstoot met 65% per vierkante meter in 

de gebouwen van Deloitte. 

Door zich te richten op de onderdelen van het bedrijf die de grootste CO2-uitstoot met zich meebrengen, zet 

Deloitte concrete stappen om een relevante verandering tot stand te brengen en zijn rol als 

duurzaamheidspionier te bekrachtigen. Door doelstellingen voorop te stellen op het gebied van mobiliteit, 

kantoren en reizen, wil de organisatie tot een netto-nul emissie komen tegen 2030.  

“Toen we ons duurzaamheidstraject startten in 2017, was ons wagenpark goed voor ongeveer 70% van onze 

ecologische voetafdruk. Dit maakte mobiliteit de grootste opportuniteit om de CO2-uitstoot te beperken. Als 

Deloitte 10% minder auto’s op de weg zou hebben, zou dat een enorme impact hebben op het verkeer en de 

files,” aldus Piet Vandendriessche, CEO Deloitte België. 

De belangrijkste realisaties op het vlak van duurzaamheid van Deloitte België omvatten (afgezet tegen 2017): 

• Een vermindering van de algemene CO2-uitstoot met 33% (23% bij simulatie van normaal gedrag 

tijdens de Covid-19 maanden) 

• Afgelegde kilometers door werknemers van Deloitte is gedaald met 33% (17,2% bij simulatie van 

normaal gedrag tijdens de Covid-19 maanden) 

• Elektrische auto’s zijn vandaag goed voor 8,3% van het wagenpark van Deloitte. Vanaf 2026 zal elke 

nieuw bestelde auto een elektrische zijn,  om in 2030 over een volledig elektrisch wagenpark te 

beschikken. 

• 31% minder vliegmijlen gevlogen door werknemers van Deloitte (exclusief de impact van de lockdown 

omwille van COVID-19) 

• Gebruik van papier is verminderd met meer dan 80% 
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Mobiliteit 

Sterke start door vermindering van CO2-uitstoot van bedrijfswagens met 30% en overtreffen van 

beperking afgelegde kilometers met 33% 

Om de ambitieuze doelstelling van de organisatie waar te maken om de algemene CO2-uitstoot met 25% te 

reduceren tegen 2021 en het autogebruik te beperken met 10%, lanceerde Deloitte in juni 2018 een 

baanbrekende, multimodale benadering van mobiliteit. De organisatie bood haar werknemers een brede waaier 

van mobiliteitsopties om te voldoen aan hun behoeften en tegelijk haar duurzaamheidsdoelen waar te maken.  

“We zijn trots dat we in 2020 een beperking van de CO2-uitstoot van onze bedrijfswagens met 30% hebben 

verwezenlijkt, een gigantische stap voorwaarts. Het meest indrukwekkende is dat we onze afgelegde 

autokilometers hebben verminderd met 33%, meer dan drie keer zoveel als beoogd. In 2023 willen we de 

afgelegde kilometers nog verder doen dalen met 50%”, voegt Piet Vandendriessche eraan toe. 

De pandemie heeft alle verplaatsingen beperkt in 2020, maar de resultaten van de voorbije drie jaar geven 

een consistente vermindering van de algemene CO2-uitstoot van Deloitte België weer. Bij simulatie van 

normaal gedrag tijdens de Covid-19 maanden daalde de algemene CO2-uitstoot van Deloitte België met 23% 

vergeleken met 2017. Ook het gemiddeld aantal kilometers dat door de werknemers werd afgelegd, daalde 

aanzienlijk. Het daalde van 24.116 km tot 19.977 km (bijna 6,9 miljoen kilometers minder), een vermindering 

van 17,2% vergeleken met 2017. Dit leidde tot een vermindering van 274.000 liter brandstof vergeleken met 

vorig jaar, goed voor een CO2-reductie van 989 ton of het equivalent van 38.000 bomen. Het is moeilijk te 

voorspellen wat er na de pandemie zal gebeuren, maar de organisatie zal sowieso haar doelen blijven nastreven 

en aanpassen om de evoluerende omstandigheden te weerspiegelen.  

“We weten dat het onmogelijk is om een marktleider te zijn, zonder prioriteit te geven aan duurzaamheid. Wij 

werken hand in hand met Deloitte Global aan de realisatie van het uiteindelijke doel van netto-nul emissie 

tegen 2030. In overeenstemming met de Sustainable Development Goals hebben we de verantwoordelijkheid 

en de kans om positief bij te dragen aan een meer duurzame wereld. Als belangrijke werkgever in België 

vervullen we een pioniersrol en werken we proactief om de toon te zetten,” zegt Piet Vandendriessche.  

Leading by example door e-auto’s structureel op te nemen in het wagenpark  

Naast het aanmoedigen van zijn medewerkers om bewust te kiezen voor duurzame mobiliteitsalternatieven en 

het drastisch beperken van zijn wagenlijst tot een klein aantal voorkeursopties, zet Deloitte belangrijke stappen 

in de richting van een groener wagenpark, door te investeren in elektrische en hybride auto’s en in EV-

infrastructuur. Naast auto’s met een beperkte CO2-uitstoot kunnen werknemers kiezen voor een elektrische 

auto. De keuze voor elektrisch wordt ondersteund door installatie van een laadstation thuis en een slimme 

laadkabel. Tegen 2021 zullen elektrische auto’s 5% van de vloot uitmaken. In de toekomst is het de bedoeling 

dat aantal te verhogen tot 10% tegen 2023 en tot een 100% elektrisch wagenpark tegen 2030.  Vanaf 2026 

zal elke nieuw bestelde auto een elektrische zijn. 

Flexibele mobiliteitspakketten die de fiets en het openbaar vervoer stimuleren  

Naast de auto biedt Deloitte’s mobiliteitsprogramma de medewerkers een heel scala aan mobiliteitsopties zoals 

(e)-fietsen, smart parking en openbaar vervoer. Werknemers kiezen het pakket dat het best past bij hun 

persoonlijke noden en kunnen om de zes maanden een nieuwe keuze maken. Sinds Mobility@Deloitte werd 

gelanceerd in juni 2018, heeft 51% van de werknemers gekozen voor een overstap naar meer duurzame 

mobiliteit. In het kader van de duurzaamheidsoverwegingen beoogt de organisatie een stijging met 20% van 

het aantal afgelegde kilometers bij werknemers die met de fiets naar het werk komen in 2023 en een toename 

van 35% tegen 2030.  

“In de voorbije jaren heeft onze organisatie gedurfde acties ondernomen om steeds een stap voorop te blijven 

met een flexibel mobiliteitsprogramma, aangepast aan toekomstige veranderende regelgeving en 

technologische ontwikkelingen,” vertelt Piet Vandendriessche. “Niet alleen is groenere mobiliteit essentieel 



 

 

om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen, ze kadert ook in ons engagement om het juiste te doen en 

een positief verschil te maken in het dagelijks leven van onze mensen.” 

Reizen 

Kilometers per vliegtuig met 31% verminderd 

Om de doelstelling van 25% minder vliegreizen te halen tegen 2021, legde Deloitte België een nieuw reisbeleid 

vast. Flexibel werk en telefoon- en videoconferenties worden zoveel mogelijk te gestimuleerd. Tot dusver in 

2020 heeft Deloitte een vermindering van het aantal kilometers per reiziger van 41% (inclusief lockdown) en 

31% (bij simulatie van normaal reisgedrag tijdens de Covid-19 maanden) gerealiseerd. Voor de toekomst mikt 

de organisatie op een vermindering van het aantal gevlogen kilometers per reiziger met 55% tegen 2023 en 

60% tegen 2030. Alle zakenreizen naar steden in buurlanden, die zich in een straal van 500km bevinden, 

dienen tegen 2030 met de trein te worden afgelegd. 

Kantoren 

Naar meer duurzaamheid in kantorengebouwen 

Naast groenere mobiliteit investeert Deloitte in een koolstofarme toekomst op zijn weg om een groenere 

organisatie te worden. Deloitte heeft 12 kantoren, verspreid over heel België, om dichter bij haar klanten te 

staan. Het heeft zich geëngageerd om haar kantoren dichter bij het openbaar vervoer te vestigen. Een 

afslanking van vier gebouwen naar één centrale locatie op Brussels Airport in 2017 houdt in dat het CO2-

verbruik van het nieuwe Gateway gebouw 40%  lager ligt dan de vorige 4 gebouwen. Tegen 2023 wil Deloitte 

België 40% van haar eigen hernieuwbare energie produceren, vergeleken met haar totale energieverbruik, en 

100% tegen 2030. 

Transitie naar een duurzame organisatie via afvalbeperking en groene initiatieven  

Duurzaamheid is voor Deloitte meer dan een loutere CO2-vermindering of -compensatie. Naast 

bovengenoemde ambities streeft Deloitte ernaar een schonere organisatie te worden door te werken aan 

milieuvriendelijke initiatieven op volgende drie gebieden: afvalvermindering, duurzame inkoop en groene 

certificaten.  

Door een digital-first mentaliteit in alle aspecten van de bedrijfsactiviteiten, onderneemt de organisatie stappen 

om haar afvalproductie te beperken. Van 2017 tot 2020 heeft ze het gebruik van papier verminderd met een 

indrukwekkende 82%, veel meer dan de doelstelling van 50% voor FY21. Zo is de organisatie goed op weg 

om haar doelstelling van 95% voor FY30 te halen. Bovendien heeft ze diverse initiatieven genomen rond 

producten voor eenmalig gebruik, zoals een centralisatie van het printen en een vervanging van 

wegwerpflessen door herbruikbare flessen. 

Deloitte België heeft de EcoVadis-certificatie behaald, die duurzaamheidsscores toekent en rekening houdt met 

de impact op het gebied van Milieu, Arbeid & Mensenrechten, Ethiek en Duurzame Inkoop. Met een score van 

64/100 behaalde Deloitte België een EcoVadis ‘gold’-certificatie in 2017. Deze ‘gold ranking’ bleef behouden in 

2020; er was zelfs een toename van 9% zodat de huidige score 70/100 bedraagt. De ambitie voor 2023 bestaat 

erin 75/100 te halen en 85/100 in 2030.  In juni 2018 ontving Deloitte België het BREEAM “Very Good”-

certificaat voor zijn Gateway-gebouw te Zaventem. Voor elk van haar nieuwe gebouwen heeft de organisatie 

de intentie om een ‘Very good’-niveau te behalen tegen 2023 en deze norm aan te houden tot 2030. 

 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.500 medewerkers en 12 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 CVBA 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. 
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