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Milieupolitiek van Volkswagen

  
Inleiding :  

Volkswagen ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd wagens om de 
individuele mobiliteit te verzekeren . De onderneming draagt de 
verantwoordelijkheid voor de voortdurende verbetering op het milieugebied 
van haar producten en ook voor de vermindering van het gebruik van 
natuurlijke grondstoffen met in achtname van de economische haalbaarheid . 
Volkswagen stelt daartoe milieuvriendelijke technologieën ter beschikking en 
past ze toe over de gehele levenscyclus van haar producten . 
Volkswagen is in alle vestigingen een partner voor de samenleving en 
overheid door de verwezenlijking van een sociaal en ecologisch duurzame 
ontwikkeling .  

Volkswagen Brussel identificeert zich volledig met deze politiek en verplicht er 
zich toe deze uit te voeren .  

Principes :  

1. Het is een uitgesproken doelstelling van Volkswagen om, bij al haar 
activiteiten de effecten op het milieu beperkt te houden en met haar eigen 
mogelijkheden aan de oplossing van regionale en globale milieuproblemen 
mee te werken .  

2. Het doel van Volkswagen is kwalitatief  hoogwaardige auto's aan te bieden 
die op evenwaardige wijze op het gebied van milieuvriendelijkheid, 
verbruik, veiligheid, kwaliteit en comfort tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van haar klanten .   

3. Om haar lange termijntoekomst te verzekeren en haar concurrentiepositie 
te verbeteren onderzoekt en ontwikkelt Volkswagen ecologisch efficiënte 
producten, processen en concepten voor individuele mobiliteit .  

4. Met haar milieupolitiek als uitgangsbasis zorgt het milieubeheer van 
Volkswagen ervoor dat tesamen met haar leveranciers, dienstverleners, 
handelspartners en recyclageondernemingen de milieuvriendelijkheid van 
haar auto's en dat de vestigingen aan een continu verbeteringsproces 
onderworpen worden .  

5. Het bestuur van Volkswagen controleert regelmatig de naleving van de 
milieupolitiek en de doelstellingen alsook de goede werking van het 
milieuzorgsysteem . Dit omvat ook de evaluatie van de milieurelevante 
gegevens .  

6. De open en duidelijke dialoog met de klanten, verkopers en de 
samenleving zijn voor Volkswagen vanzelfsprekend . De samenwerking 
met de overheden en officiële instanties komt tot stand in een sfeer van 
wederzijds vertrouwen, is resultaatgericht en houdt rekening met de 
preventie van noodsituaties . 
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Vervolg Milieupolitiek van Volkswagen

   
7. Alle medewerkers van Volkswagen worden voldoende geïnformeerd, 

opgeleid en gemotiveerd over hun taken binnen dit milieubeheer . In 
uitvoering van deze principes zijn onze medewerkers verplicht tot het 
naleven van de wettelijke en regelgevende voorschriften binnen hun 
werkzaamheden .                                            
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1.INLEIDING

  
Zoals gans het Volkswagen Concern is Volkswagen Brussel een firma die 
de milieuzorg hoog in het vaandel draagt. 
Voor al zijn productieactiviteiten zorgt Volkswagen Brussel er dan ook 
voor om milieuvriendelijke technieken toe te passen en het effect van zijn 
activiteiten op het milieu zo veel mogelijk te reduceren en daardoor de 
toekomst van de fabriek en van zijn arbeidsplaatsen te verzekeren.  

De Milieuverklaring van 2002, de eerste in de rij, documenteert deze 
inspanningen en informeert zoals voorzien is in de EG-EMAS-richtlijn over 
de nieuwe evoluties, op het gebied van Milieu, in de Volkswagen fabriek 
in Brussel.  

Eventuele vragen over deze milieuverklaring worden door de milieudienst 
graag beantwoord.       

S.Fiebig              P.Loew                        J.Kayaerts 
Directeur Generaal  Directeur Generaal      Personeelsdirecteur      

U.Vandermeulen 
Milieumanager
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2.VOORSTELLING VAN DE FABRIEK

  
Volkswagen Brussel ligt aan de Zuidkant van Brussel, in de gemeente 
Vorst, in stedelijk industriegebied.  

De legendarische Volkswagen Kever werd er al in 1949 gebouwd. In 1969 
werd er overgeschakeld op het bouwen van de Passat en daarna in 1972 
de Golf. 
Oppervlakte van de fabriek : 50.22 ha waarvan 20.71 ha bebouwd  

In 2001 heeft Volkswagen Brussel volgende wagens gebouwd : 
VW Golf :     169.506 
VW Lupo :      40.522 
Seat Leon :     38.985 

                                --------------- 
      TOTAAL            249.013  

Volkswagen Brussel is de grootste industriële werkgever in het gewest 
Brussel. In 2001 werden er gemiddeld 6581 medewerkers tewerkgesteld.  

Produktiewijze : Drie gelijke ploegen van 8h en een weekendploeg die ook 
op zaterdag en zondag 10h werkt.  

Productietechnieken : 
Plaatslagerij met een robotisatiegraad van 91% en laserlascabines 

     Schilderij met waterlakken voor de basiskleuren. 
     Montage waar op een lijn 2 modellen, Lupo en Golf, worden gemonteerd. 
     Geen Persen : alle geperste onderdelen komen uit Duitsland.  

Enkele milieuvriendelijke technieken die bij Volkswagen Brussel worden 
toegepast zijn :  

Fysico-chemische waterbehandeling sinds 1987 
Coagulering en scheiding van alle lakken uit de spoelwaters van de 
cabines. 
Waterlakken sinds 1993. 
De eerste naverbrander op de oven van de kataforese werd al in 1987 
geïnstalleerd. 
Opvang van alle spoelsolventen van de schilderij. 
Naverbranders op alle ovens van de schilderij sinds 1993. 
Inkuiping van het magazijn gevaarlijke producten sinds 1974. 
Een geluidskaart van de ganse fabriek werd in 2000 samengesteld op 
basis van meer dan 200 metingen, uitgevoerd door een Duits 
expertenteam. 
Schrootpers : waardoor de transporten van schroot met een faktor 16 
worden verminderd.    
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3.VOORNAAMSTE MILIEUACTIVITEITEN IN 2001

  
De volgende milieuactiviteiten werden verwezenlijkt in 2001 :  

Scholing van de medewerkers. In 2001 volgden 350 medewerkers een 
specifieke en doorgedreven milieuscholing.   

Installatie van een "Molchsysteem" : dit is een systeem, in de 
verfspuitcabines,  om bij kleurwisseling de verf terug in de leidingen te 
drukken  minder verf- en verdunnergebruik  minder emissies van 
oplosmiddel.  

Het milieuzorgsysteem werd uitgebouwd en gedocumenteerd naar de 
EMAS-verordening.  

Het aantal stockageplaatsen voor de lakcabines werd uitgebreid zodat 
men grotere kleurblokken kon  vormen  minder verf- en 
verdunnergebruik  minder emissies van oplosmiddel.  

Een medewerker behaalde het ADR-certificaat en  is nu als officiele 
ADR-verantwoordelijke voor de fabriek aangesteld.  

Een interne “Homepage” milieu werd opgebouwd en vrijgegeven op het 
interne netwerk van Volkswagen Brussel.  

Ingebruikname van een omgekeerde osmose om het water te 
ontharden  ontharding zonder chemicaliën.  

4.HET MILIEUZORGSYSTEEM VAN VOLKSWAGEN BRUSSEL

  

4.1. Milieuzorg van het concern Volkswagen

  

Zoals in de milieupolitiek reeds vermeld, is het een doelstelling van 
het Volkswagen-concern om bij al haar activiteiten de effecten op 
het milieu beperkt te houden.  

De wagens van Volkswagen zijn dan ook bekend om hun gering 
brandstofgebruik : zie de Lupo 3 l. die slechts 3 liter benzine of 
diesel gebruikt per 100 km. Ook behoort de uitstoot van emissies 
van de motoren, dit zowel in de diesel- als in de benzineklasse, tot 
de milieuvriendelijkste van alle Europese auto-constructeurs. In het 
VW-gamma kan men nu al 3 wagens kopen waarvan de motoren 
beantwoorden aan de nieuwe Europese Emissie Norm - Euro 4 die 
vanaf 2005 verplicht wordt.  

Ook organiseert Volkswagen 2 à 3 maal in het jaar een 
samenkomst van alle Milieu-verantwoordelijken, van alle Europese 
vestigingen, om ervaringen uit te wisselen en om nieuwe 
technieken en wetgevingen te bespreken. 
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4.2. Het milieuzorgsysteem op niveau van Volkswagen Brussel

  
Zoals in de Duitse VW-vestigingen is in de Brusselse vestiging van 
Volkswagen de Directie verantwoordelijk voor het functioneren van 
het milieuzorgsysteem.  

De Directie benoemt de Milieumanager als uitvoerder van de 
milieupolitiek en als verantwoordelijke voor het milieuzorgsysteem.  

Het goed functioneren van het milieuzorgsysteem wordt door de 
Directie éénmaal per jaar gecontroleerd tijdens de directie-
beoordeling.  

De Milieumanager zorgt ervoor dat het bedrijf met behulp van het 
milieuzorgsysteem beantwoordt aan alle relevante wettelijke en 
regelgevende milieuvoorschriften die van toepassing zijn op haar 
activiteiten, producten en diensten.  

Het milieuprogramma, dat de Milieumanager jaarlijks opstelt, wordt 
goedgekeurd door de Directie en heeft tot doel om de 
milieuprestaties van het bedrijf continu te verbeteren.  

4.3. De Interne Milieu-audits

  

   Bij de interne milieu-audits worden thema's behandeld zoals het 
effect van de bedrijfsactiviteiten op de verschillende 
milieucompartimenten, en dit in alle afdelingen van het bedrijf.  

Tevens wordt er nagegaan of de milieuaspecten naar behoren 
worden beheerd of voor verbetering vatbaar zijn.  

Indien er een verbetering nodig is dan wordt in een maatregel in 
een cataloog gespecificeerd wat deze verbetering inhoudt en op 
welke termijn deze moet gerealiseerd worden.                
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4.4.Organisatieschema van het Milieuzorgsysteem van Volkswagen 
Brussel

  
Directie

Productie PZW Logistiek Personeelsdienst Financien Quasi

BU Plaatslagerij Energie Extern Transport Milieu Aankoop Kwaliteitsborging
 -Meten energie- -ADR-verantw. -Afvalverwerking -Leverancierseva-

BU Schilderij  verbruiken  -Laden en lossen  -Milieuklachten   luatie Klachtenbehandeling
 -Verbruik lakken en  -Uitbaten ketel- gevaarlijk produkt  -Milieucommunicatie Controlling  

verdunner   huis -Wettelijke verpichtingen ISO 9002 & VDA 
-Uitbating afvalwater  -Meten water- Intern Transport -Milieu-Audits Informatica

  station  verbruik  -Geluidsplan
 -VOS-emissiemeting  -Verwarming, Magazijnen  
-Slibcoagulatie uit   Ventilatie en -Magazijn gevaar- Veiligheid

  watergordijn   Koeling  lijk produkten -Brochure Veiligheid & 
-Uitbaten verfmeng-   Milieu

  zaal Reiniging
 -Industriele rei- Scholing

BU Montage   niging  -Milieuscholing
 -Uitbaten tankpark

Gebouwen Medische dienst
 -Uitbaten riolen -Vrijgeven chemische pro- 
-Externe firma's   dukten

Werktechniek Communicatie-PR

Restaurant en Cantines

Loondienst & Aanwerving
PR : Public Relations
PZW : Produktion Zentral Werktechnik
VOS : Vluchtige Organische stoffen
ADR : Transport van gevaarlijke goederen over de weg
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5.Milieuprogrammma van Volkswagen Brussel voor 2002

  
Dit programma , opgesteld op basis van de significante aspecten 
goedgekeurd door de direktie heeft tot doel de milieuprestaties van 
Volkswagen Brussel continu te verbeteren.      

6.VOORSTELLING EN IDENTIFICATIE VAN DE MILIEUASPECTEN EN 
HUN EFFECTEN :

  

In 2001 werd er in de afdelingen van VW Brussel een milieu-analyse 
doorgevoerd en werden de milieuaspecten voor deze afdelingen in kaart 
gebracht. Dit gebeurde in nauw overleg met de verantwoordelijken van de 
afdelingen. Het resultaat werd in een aspectenregister opgenomen, dat 
voortaan als praktisch opvolgingsinstrument zal aangewend worden in 
alle afdelingen. Ook werd de naleving van de wetgeving nagekeken en 
werden non-conformiteiten in kaart gebracht en oplossingen aangerijkt.  

6.1. Afval

  

Er wordt getracht om het afval te reduceren door preventie en ook 
waar mogelijk te recycleren : dit gebeurt o.a. voor karton, metalen e.a. 
Alle gevaarlijke afval wordt verbrand met energierecuperatie en sinds 
2001 worden ook het afval van de mastiekapplicatie niet meer gestort 
maar wel verbrand met energierecuperatie.   

6.2. Luchtemissies

  

Sinds 2000 meet en inventariseert Volkswagen Brussel zijn VOS-
emissies zoals voorgeschreven in de EU Richtlijnen en in de 
wetgeving van het Brusselse Gewest van einde 2001. 

Doelstelling Referentie Milieutaakstellingen Termijn
1.Verbetering van de milieutechnieken 2001/1.1 Energiebesparende programma's 2002

2001/1.2 Verwijdering van PCB transformatoren  tot 2005
2002/1.3 Ontkoppelen afvoer van batterijlaadstation 2002
2002/1.4 Optimaliseren inventaris waterverbruik 2002-2003

2002/1.5
Verbeteren opslag gevaarlijke producten op de 
werkplaats 2002-2005

2002/1.6 Installatie lekbakken op afvalpark C2 2002
2002/1.7 Centralisatie alle Airbagsopslag April 2002
2002/1.8 Stockage : identificatie en compartimentering 2002
2002/1.9 Opsporen lekken persluchtnet 2002-2003

2.Beheersing, sanering van bodem- en grondwater 2001/2.1 Bodemsanering naast gebouw  G 2002
3.Verbetering van milieurelevante registraties 2001/3.1 Meetschot plaatsen watertest 2002

2002/3.2 Calibratie debietmeters waterputten 2002
2002/3.3 Solventboekhouding In/Out 2002
2002/3.4 Lijst gevaarlijke producten updaten 2002

4.Verbetering van milieu-opleiding/ betrokkenheid 2001/4.1 Voortzetten vorming voor milieu 2002
2001/4.2 Communicatie milieudienst optimaliseren 2002
2001/4.3 Sensibilisering van medewerkers: affiches 2002-2003

5.Verbetering van de milieuorganisatie 2001/5.1 Procedures voor milieubeleid vervolledigen 2002
2002/5.2 Vervolledigen Interne Audit-systeem 2002
2002/5.3 Opzetten evaluatiesysteem leveranciers 2002
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Door gebruik van waterlakken en naverbranders op alle lakovens is 
de fabriek van Volkswagen Brussel trots om te stellen dat zij 
beantwoordt aan de wetgeving inzake deze emissies.   

6.3. Geluid

  

In 2000 heeft een Duits team van geluidsexperten een geluidskaart 
van Volkswagen Brussel samengesteld.  

Met meer dan 200 metingen die op 24-uur basis werden 
samengesteld, heeft Volkswagen Brussel nu een digitale geluidskaart 
ter beschikking.  

Deze kaart laat ons toe om eventuele klachten van geburen of andere 
belanghebbenden te onderzoeken. Ook kunnen eventuele nieuwe 
installaties of gebouwen worden gesimuleerd op deze kaart zodat de 
geluidswerende isolatie van de machines of gebouwen eventueel kan 
worden aangepast.  

  

    Geluidskaart van Volkswagen Brussel 
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6.4. Afvalwater

  
Sinds 1987 baat Volkswagen Brussel een fysico-chemisch 
afvalwaterzuiveringsstation uit. Alle afvalwaters afkomstig van de 
verfspuitcabines en voorbehandeling van de carrosserieën worden 
hier behandeld.  

De zware metalen worden neergeslagen en gecoaguleerd en uit het 
afvalwater gefilterd. Ook is het lood verdwenen uit het  industrieel 
afvalwater omdat in de verfinstallaties sinds 2000 geen 
loodpigmenten meer gebruikt worden.  

In het milieuprogramma voor 2002 is voorzien om ook het chroom 
preventief te vervangen, uit de voorbehandeling, door een minder 
schadelijk metaal.  

De grafiek ( zie grafiek  nr.7 op blz17 )van de analyses van het  
industrieel afvalwater toont aan dat de vuilvracht van de metalen 
sinds 3 jaren sterk verminderde.  

6.5. Energie

  

Het energieverbruik van 2001 is gestegen tegenover 2000. 
Dit komt doordat er in 2001 ongeveer 30.000 wagens minder 
gefabriceerd zijn dan in 2000. Daardoor zijn de installaties dus minder 
efficiënt uitgebaat. De energiezuinige maatregelen die ingezet zijn in 
2000, het plaatsen van sassen om de warmte in de gebouwen te 
houden en het installeren van zuinigere energiestraling in sommige 
gebouwen, deze investeringen hebben een duurzame invloed. 
Ook de gestadige robotisering van de arbeidsposten maakt de fabriek 
alsmaar meer energie gaat gebruiken. 
Om de energie-efficientie te verbeteren heeft de direktie beslist om 
een extern adviesbureau in te schakelen, dat voorstellen moet 
formuleren om het energieverbruik te stabiliseren en waar mogelijk 
terug te dringen.  

6.6. Meting en berekening van VOS

  

De VOS-emissies (vluchtige organische stoffen) werden in 2000 en 
2001 gemeten. Op basis van de metingen van 2001 werden de VOS-
emissies berekend voor de gehele fabriek. Het resultaat bedroeg : 
56,24g/m².  De berekening toont aan dat de Volkswagenfabriek van 
Brussel wettelijk in orde is met de VOS-Richtlijn 1999/13/EG en met 
de Brusselse wetgeving : kleiner dan 60g VOS per m² carrosserie. 
Voor 2001 werd er ook een solventmassabalans opgesteld, volgens            
de Brusselse wetgeving, en gaf als resultaat 26,6 g/m². Deze waarde 
is eveneens lager dan de hierboven vermelde limietwaarde. Er dient 
vermeld te worden dat de balansberekening in de toekomst nog 
verfijnd moet worden.     
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7. Milieuresultaten

  
7.1.Productievolume

  

Het productierecord van 2000 werd door de marktontwikkeling niet 
meer geëvenaard maar het jaar 2001 blijft in de geschiedenis van 
Volkswagen Brussel het 2de beste resultaat.    

                      

                           Grafiek Nr.1 produktievolume   

7.2. Afval

  

Het storten van afval is verminderd doordat er meer afval wordt 
verbrand met energierecuperatie. Ook is het hergebruik en recyclage 
van afval verder doorgezet. Dit geeft de volgende resultaten.               

             Grafiek Nr. 2 Afval en Recyclage 
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Zoals men ziet, op bijgaande grafiek 2,  gaat het aantal  tonnen 
gerecycleerd afval in stijgende lijn wat uiteraard gunstig is voor het milieu 
en een bewijs dat de milieudienst zoekt naar oplossingen om afval te 
recycleren.  

7.3. Energieverbruik

 
Het energieverbruik in 2001 is hoger dan in 2000. Dit is toe te schrijven 
aan de nieuwe installaties voor de fabrikatie van de Lupo die geplaatst 
zijn in de loop van 2001 en aan de 2 nieuwe magazijnen, ook voor de 
Lupo, die uiteraard moeten verwarmd worden. 
De voortdurende automatisering van onze installaties heeft als gevolg 
dat ondanks een inzet van energiezuinige installaties het 
energieverbruik zal stijgt. 
Daarom ook heeft Volkwagen Brussel beslist om een inspanning te 
doen om het energieverbruik te verminderen door :  

1. Een extern bureau in te schakelen om ons te helpen bij het 
identificeren van energiebesparingen. 

2. Het opsporen van persluchtlekken tijdens produktiestilstanden en 
direkt repareren van deze lekken. 

3. Voorrang te geven aan alle ideeën van onze medewerkers om 
energie te besparen en ze ook te belonen hiervoor.  

In de doelstellingen van 2002 werden punt 1 en 2 dan ook opgenomen 
(zie punt 5 van deze milieuverklaring).   

                            

Grafiek Nr.3 : energieverbruik VW Brussel van 1991 tot 2001  
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7.4.Emissies door gas en fuelverbruik :     

De waarden van  van CO en CO2 werden berekend van het verbruik van 
fuel en gas. 
De CO-en CO2-emissies zijn stijgende, dit komt door het stijgende 
energieverbruik. De direktie van Volkswagen Brussel wil deze tendens 
omkeren en heeft al de nodige maatergelen hiervoor gepland.               

                 
                           Grafiek Nr.5 Emissie van CO                  

                         Grafiek Nr.6 Emissie van CO2   

7.5. Water en Afvalwater

 

      7.5.1 Waterverbruik : 
Men ziet een continue vermindering van het waterverbruik bij         
Volkswagen Brussel. 
Het waterverbruik  is in 2001 nog gezakt, na een vermindering in 2000 
waar wij ondanks een verhoging van het aantal wagens al minder 
verbruikten dan in 1999. 
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Deze positieve evolutie is het resultaat van een betere opvolging van de 
verbruiken en een sensibilisering van onze medewerkers. 
Slechts 3.3% van het verbruik van water is afkomstig van de eigen 
grondwaterwinning.          

             Grafiek Nr.7 totaal waterverbruik    

7.5.2 VUILVRACHT VAN HET AFVALWATER   

De evolutie in het industrieel afvalwater is bevredigend. De vuilvracht 
van metalen vermindert al sinds 2000, dit komt door de optimalisering 
van de werking van het fysico-chemische 
afvalwaterbehandelingsstation. 
In 2002 wordt de fosfatatie-installatie omgebouwd om ook andere 
producten te kunnen gebruiken zodat het afvalwater chroomvrij zal 
worden.   

Metaal 1999

 

2000

 

2001

 

Cd 0,00    0,00    0,00    
Hg 0,00    0,00    0,00    
Cu 0,00    0,00    0,00    
Zn 1,61    0,28    0,22    
Ni 1,42    1,31    0,96    
Cr 0,41    0,70    0,29    
As 0,00    0,01    0,00    
Pb 0,06    0,01    0,00    
Ag 0,00    0,00    0,00    

Totaal mg/l 3,50   

 

2,31   

 

1,47   

 

Tabel: Zware metalen in industrieel afvalwater 
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Grafiek Nr.8 : Zware metalen in industrieel afvalwater              

      Grafiek Nr.9 : BZV en CZV in kg/jaar  

In 2002 zal de organische versneller van het fosfatatiebad vervangen worden 
door een anorganische. Dit zal een positief effect hebben op de geloosde 
vuilvrachten inzake BZV (Biologisch zuurstofverbruik) en CZV (Chemisch 
zuurstofverbruik).     

           7.6.Milieurisicoanalyse :

  

Voor alle belangrijke afdelingen van Volkswagen Brussel werd er een 
milieurisico-analyse of incidentevaluatie gemaakt. 
Naar aanleiding van deze incidentevaluatie werden er al bepaalde 
risico’s begrensd. Een goed voorbeeld hiervan is de aankoop, door de 
bedrijfsbrandweer, van rioolafsluiters die bij brand het vervuild 
bluswater afsluiten zodat het achteraf kan opgezogen en verwerkt 
worden. Ook pompen om zuren en gevaarlijke produkten te verpompen 
werden aangekocht. 
De nodige noodplannen werden opgesteld en aan de Brusselse 
brandweer gestuurd alsook aan de gemeente Vorst. 
Ook werd er een ADR-verantwoordelijke aangesteld (ADR=reglement 
inzake vervoer van gevaarlijke produkten over de weg). 
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     7.7.Vorming en communicatie :

  
2001 was ook het jaar dat er gestart werd met een vormingscampagne 
op gebied van milieu. Voorrang werd gegeven aan de mensen van de 
milieudienst, ISO-coördinatoren en leidinggevenden.  
Deze inspanningen gaan verder in de volgende maanden. Het doel is  
alle medewerkers te bereiken hetzij met vorming hetzij met 
communicatie om hen te sensibiliseren op gebied van het milieu. 
De communicatie gebeurde tot hiertoe met de bedrijfskrant “Infonews”, 
waarin verschillende artikels werden gepubliceerd met het doel onze 
medewerkers te sensibiliseren. Einde 2001 werd er beslist om een 
interne website milieu ( op het informaticanet van VW Brussel) te 
maken om alle informatie op het  gebied van het milieu hierop te 
centraliseren. 
Doel is om in 2002 deze informatie tot aan de arbeidsplaatsen te 
brengen in de zogenaamde “Infobox”. Deze infobox is niets anders 
dan een scherm met klavier, gelinkt aan het Volkswagen Brussel 
informarica-net, die  op verschillende plaatsen in de fabriek worden 
geplaatst om onze medewerkers de informatie te geven die ze nodig 
hebben, op gebied van milieu. Ook de vormingsprogramma’s kunnen 
hiermee gevolgd worden.    

            7.8.Verbruik van hulpmiddelen

 

  7.8.1 Verbruik van papier :

  

Door iedere bureelmedewerker een electronisch adres te geven en het 
gebruik van de elektronische post te promoten (in de interne 
bedrijfskrant) is Volkswagen Brussel erin gelukt het gebruik van papier 
te verminderen. 
Ook werd er al in 2001 voor 44% gerecycleerd papier verbruikt en de 
inspanningen om dit percentage te verhogen worden voortgezet.            

            

               Grafiek Nr.10 Verbruik van Papier  

             
           7.8.2. Verbruik van Karton :
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Het  kartonverbruik wordt door een arbeidsgroep van de logistiek 
constant gevolgd. Deze groep komt éénmaal in de week tesamen en 
maakt de toptien op van al de leveranciers die ons karton toezenden.  

Deze leveranciers worden dan aangemaand om herbruikbare 
verpakkingen te gebruiken. 
Ook heeft Volkswagen Brussel in 2001 niet minder dan 984 ton karton 
verzameld en laten recycleren.            

                              

            Grafiek Nr.11: evolutie kartonverpakkingen                           
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8.Ontwikkeling van milieurelevante Input en Output gegevens

     

         

Output 2001
Producten

Wagens
Golf 169.506

Lupo 40.522
Leon 38.985

Totaal 249.013
Afval

Restafaval 2436,12 kg
Karton 654,95 ton

Metalen 1977,45 ton

Kunststof 771,00 ton
Hout 180,00 ton

Totaal afval 9437,86 ton
Gerecycleerd afval 6743,57 ton

Afvalwater
Sanitair 203.606 m³

Industrieel 247.230 m³

Vuilvracht v. afvalwater
BZV 87561,40 kg
CZV 230121,00 kg

TOT P 2118,01 kg
TOT N 5834,62 kg

Ni 237,34 kg
Zn 56,29 kg
Cr 72,93 kg
Pb 0,00 kg

Luchtemissies
CO 59,57 ton

CO2 46.536 ton
NOx 75,9 ton
VOS 1110 ton

Input 2001
Grondstoffen en energie

Brandstoffen
Benzine 877518 Liter

Diesel 646794 Liter

Energie
Electrische 134,4 GWh

Gas 250,3 GWh
Fuel 19,9 GWh

Technische Gassen
Zuurstof 3052 m³

Acethyleen 2643 m³
CO2 861 m³

Water   
Leidingwater 616.641 m³

Putwater 20.451 m³
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9.Begrippen afkortingen :

  
ADR : reglementering van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
BZV : Biochemisch zuurstofverbruik 
CO : Koolstofmonoxyde 
CO2 : Koolstofdioxyde 
Cr : Chroom 
CZV : Chemisch zuurstofverbruik 
EG : Europese gemeenschap 
EMAS : Eco Mangement and Audit Scheme 
Euro 4 norm : Eurpese emissienorm voor uitlaatgassen verplicht vanaf 2005 
GWh : Giga Watt uur = 109 Watt uur 
ISO : International Organisation for Standardisation 
N : Stikstof 
Ni : Nikkel 
NOx: Totaal van Stikstofoxydes 
P : Fosfor 
Pb : Lood 
PR : Public Relations 
PZW : Produktion & Zentralplannung Werktechnik  
VOS : Vluchtige organische solventen 
Zn : Zink   

10. Validatieverklaring

  

Op basis van de audit van de organisatie, interviews met zijn medewerkers, en het onderzoek 
van de documentatie, de gegevens en de informatie bekomen tijdens de audit, heeft AIB-
VINCOTTE International, in zijn hoedanigheid van milieuverificateur, besloten:  

* dat de milieuanalyse, het milieubeheersysteem en de milieuauditprocedure zowel als de 
milieuverklaring beantwoorden aan de eisen van de Verordening (EG) Nr. 761/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).   

* dat de gegevens en de informatie in de milieuverklaring betrouwbaar zijn en dat ze op een 
doeltreffende wijze alle significante milieuvragen voor deze organisatie behandelen.    

                                                        

  

ir. Paul OLIVIER,  
Voorzitter van de Certificatiecommissie    

Volkswagen Brussel N.V.                         Verantwoordelijke Uitgever 
Britse Tweedelegerlaan 201                     Vandermeulen Urbain   
1190  Brussel                                            E-mail : urbain.vandermeulen@Volkswagen.de 


