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Strategisch Engagement

Tien jaar na de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro,
heeft Volkswagen haar eigen balans opgemaakt. Met haar bijdrage bevestigt
VW, dat zij de dialoog met vertegenwoordigers uit de politiek, de maatschappij
of verenigingen wil verderzetten, d.w.z. overal in de wereld in al haar 44
fabrieken.
In Johannesburg vorig jaar herhaalde Volkswagen dat wij actief het initiatief
‘GLOBAL COMPACT’, in 1999 door de Algemene Secretaris van de
Verenigde Naties Kofi Annan geïnitieerd, ondersteunen en waarbij wij ons
uitdrukkelijk inzetten voor een ecologisch en sociaal verdraagzame
globalisering.
In 2002 behaalde Volkswagen Brussel het EMAS-certificaat, waardoor wij ons
aansluiten aan de ecologische strategie van de groep.
Dit wil zeggen dat wij alle produkten en produktieprocessen continu proberen
te verbeteren op ecologisch vlak.

S. Fiebig
Algemeen Directeur
Techniek en Logistiek
Woordvoerder van het directiecomité

02-11-2003
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Milieupolitiek van VOLKSWAGEN BRUSSEL

Voorwoord

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 inachtname van de
economische haalbaarheid .
Volkswagen
stelt
daartoe
milieuvriendelijke
technologieën ter beschikking en past ze toe over de
gehele levenscyclus van haar producten .
Volkswagen
Brussel
als
één
van
de
produktievestigingen van het Konzern is steeds op
zoek naar Milieuvriendelijke produktietechnieken,
recyclagemethodes en afvalverwerkingsmethodes en
dit volgens het BATNEEC principe.

02-11-2003
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MILIEUPOLITIEK
Principes
1.

2.

3.

4.

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

02-11-2003

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 .

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 2003 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

Algemeen Directeur
Techniek en Logistiek
Woordvoerder van het direktiecomité

Algemeen Directeur
Financiën en Controlling

02-11-2003

J.Kayaerts
Algemeen Directeur
Human Resources
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2. VOORSTELLING VAN DE FABRIEK: Produktie Unit Brussel

Deze milieuverklaring is volgens EG
761/2001 opgemaakt
In 2002 werd de EMAS registratie
bekomen.

02-11-2003

Fabrieksgegevens
Medewerkers
Produkten
Produktie
Oppervlakte
Bebouwingsgraad

2002 : 5750
Golf & Lupo
228.003 wagens
52.50 ha
41%

Eerste validatie
Hervalidatie

EMAS-Gegevens
31-07-2002
11-2003
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2.1 ALGEMEEN
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de gemeente Vorst, ligt de fabriek VW
Brussel. Wij bevinden ons in het hart van de Europese automobielindustrie.
VW Brussel is de enige fabriek van de VW groep in België. Op een oppervlakte van
50 hectaren werken ongeveer 5.800 medewerkers. Daarmee is VW Brussel meteen
de grootste industriële werkgever in de Brusselse regio.
Sinds 1949 hebben wij meer dan 6 miljoen wagens gebouwd waarvan de helft Golf.
95% van de productie is voor de export bestemd. Hierdoor levert VW Brussel een
belangrijke bijdrage tot de positieve handelsbalans van België.

1949
1955

1970

1976
1984
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2.2 HISTORIEK

De geschiedenis van de fabriek in Vorst wordt gekenmerkt door twee belangrijke
fases:

Van 1949 tot 1970 was de fabriek eigendom van D'Ieteren, de actuele, nationale
invoerder van wagens van de VW-groep.
Sinds 1971 is VW Brussel een dochter van de VW-groep.

Onze productie laat zich eenvoudig samenvatten:
Een bescheiden bedrijfje dat tien auto’s per dag produceerde in 1949, levert nu als
fabriek zowat 1.000 wagens per dag.

In totaal hebben meer dan 6.000.000 auto‘s onze fabriek verlaten.

Op 21 november 2002 ontving VW
Brussel uit handen van de heer
Didier Gosuin, Milieu Minister van
het Brussels Gewest, het Europees
certificaat EMAS.

02-11-2003
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2.3 PRODUCTIEVOLUME
In het jaar 2000 bereikten we een historisch record: we bouwden 284.281
voertuigen waarvan 211.400 Golf. In 2001 werd de productie van de Lupo
overgeplaatst van ons moederhuis te Wolfsburg in Duitsland naar Brussel.
In 2002 hebben we 228.003 wagens geassembleerd, waarvan 70 % Golf

, hetzij

één op de vijf van de in de wereld geproduceerde Golf.
In 2002 heeft Volkswagen Brussel volgende wagens gebouwd :

162.706

65.297

TOTAAL

02-11-2003
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2.4 PRODUKTIEWIJZE- EN TECHNIEK
Produktiewijze :
Drie gelijke ploegen van 8uur en een weekendploeg die ook op
zaterdag en zondag 10uur 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 : de geperste onderdelen komen uit andere VW
vestigingen.

02-11-2003
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3. MILIEUINITIATIEVEN
3.1 MILIEUINITIATIEVEN voor 2001 :
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.

3.2 MILIEUINITIATIEVEN 2001-2002 :
De volgende milieuactiviteiten werden verwezenlijkt in 2001-2002 :
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.
Chroom
6+
(uit
KTL-Baden)
vervangen
door
Zirkoniumhexafluoride.
Verkoop van einde serie banden aan VWB personeel.
Info communicatie vergadering met het burenkomité.

02-11-2003
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4. HET MILIEUZORGSYSTEEM VAN VOLKSWAGEN :
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 diesel verbruikt
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.
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 directiebeoordeling.
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.

02-11-2003
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4.4.Organisatieschema van het Milieuzorgsysteem van Volkswagen Brussel :

Directie
Productie

PZW

Logistiek

Personeelsdienst

Financien

Quasi

BU Plaatslagerij

Energie
-Meten energieverbruiken
-Uitbaten ketelhuis
-Meten waterverbruik
-Verwarming,
Ventilatie en
Koeling

Extern Transport
-ADR-verantw.
-Laden en lossen
gevaarlijk produkt

Milieu
-Afvalverwerking
-Milieuklachten
-Milieucommunicatie
-Wettelijke verpichtingen
-Milieu-Audits
-Geluidsplan

Aankoop
-Leveranciersevaluatie
Controlling

Kwaliteitsborging

BU Schilderij
-Verbruik lakken en
verdunner
-Uitbating afvalwater
station
-VOS-emissiemeting
-Slibcoagulatie uit
watergordijn
-Uitbaten verfmengzaal
BU Montage
-Uitbaten tankpark

Intern Transport
Magazijnen
-Magazijn gevaarlijk produkten

Klachtenbehandeling
ISO 9002 & VDA

Informatica

Veiligheid
-Brochure Veiligheid &
Milieu

Reiniging
-Industriele reiniging

Scholing
-Milieuscholing

Gebouwen
-Uitbaten riolen
-Externe firma's

Medische dienst
-Vrijgeven chemische produkten

Werktechniek

Communicatie-PR
Restaurant en Cantines
Loondienst & Aanwerving

PR :
PZW :
VOS :
ADR :

Public Relations
Produktion Zentral Werktechnik
Vluchtige Organische stoffen
Transport van gevaarlijke goederen over de weg

02-11-2003
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5. Milieuprogrammma van Volkswagen Brussel voor 2002 - 2003 :
5.1 Voorstelling en identificatie van de milieuaspecten en hun effecten :

In 2002 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.
Dit programma , opgesteld op basis van de significante aspecten goedgekeurd door de
direktie heeft tot doel de milieuprestaties van Volkswagen Brussel continu te verbeteren.
Doelstelling
1.Verbetering van de milieutechnieken

2.Beheersing, sanering van bodem- en grondwater

3.Verbetering van milieurelevante registraties

4.Verbetering van milieu-opleiding/ betrokkenheid

5.Verbetering van de milieuorganisatie

6, Verguning en rapport

Ref,

Milieutaakstellingen

Termijn

2001/1.1

Energiebesparende programma's

Lopend

2001/1.2

Verwijdering van PCB transformatoren

Lopend

2002/1.3

Ontkoppelen afvoer van batterijlaadstation

2002/1.4

Optimaliseren inventaris waterverbruik

2002/1.5

Verbeteren opslag gevaarlijke producten op de werkplaats

2002/1.6

Installatie lekbakken op afvalpark C2

OK

2002/1.7

Centralisatie alle Airbagsopslag

OK

2002/1.8

Stockage : identificatie en compartimentering

OK

2001/2.1

Bodemsanering naast gebouw G

OK

2002/2.2

Bodemsanering naast gebouw M1-6

OK

2001/3.1

Meetschot plaatsen watertest

OK

2002/3.2

Calibratie debietmeters waterputten

2002/3.3

Solventboekhouding In/Out

OK

2002/3.4

Lijst gevaarlijke producten op het net updaten

OK

2002/3.5

Anvraag voor uitbreiding voor Geb M1-6

OK

2001/4.1

Voortzetten vorming voor milieu

OK

2001/4.2

Communicatie milieudienst optimaliseren

OK

2001/5.1

Procedures voor milieubeleid vervolledigen

OK

2002/5.2

Vervolledigen Interne Audit-systeem

OK

2002/5.3

Opzetten evaluatiesysteem leveranciers

OK

2003/6,1

Bodensanering Gebouw M1-6

2003

2003/6,2

Anvraag voor nieuwe milieu vergunning voor

2003

OK
OK
2002-2005

2002-2003

Automotive Park
2003/6,3

Opstellen van Milieueffectenrapport voor het

OK

Geb M1-6
2003/6,4

Opstellen van Milieueffectenrapport voor het
Geb Automotivepark

02-11-2003
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6. MILIEURESULTATEN :
6.1 Productievolume :
De productie van 2001 werd door de
marktontwikkeling niet meer geëvenaard.
De totale productie bedroeg 228.003 eenheden.

284281

300000
250000

249013

231101

228003

200000
150000
100000
50000
0
1999

2000

2001

2002

# wagens

6.2 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.
Het storten van afval is verrminderd doordat er
meer
afval
wordt
verbrand
met
energierecuperatie. 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.Dit geeft de volgende resultaten.

10000

9044

9400

8000
6000

5736

6098

9437
6743

4000
2000
0
1999

2000

Totaal aantal ton

2001

2002

Recycl.+verbr.met energ.

Het volume afval is rechtstreeks gekoppeld aan
de produktie; daar er in 2002 minder wagens
werden geproduceerd is er ook minder afval
ontstaan tov 2001.
Zoals men ziet, op bijgaande grafiek, 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.

02-11-2003
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6.3 Energieverbruik :

Het totale energieverbruik is in het jaar 2002 gedaald ten opzichte van het voorafgaande
jaar. Dit heeft hoofzakelijk te maken met de daling van de produktie tegenover 2001
Verder heeft men bij een produktiedaling met een rendementsverlaging van de
installaties te maken waardoor de nergiekost per voertuig stijgt.
De energiebezuinigende maatregelen die in 2000 zijn ingezet, zoal het installeren van
stralingsradiatoren, sassen om de warmte in de gebouwen te houden hebben een
duurzame invloed.
Het verder uitbreiden van de robotisering maakt daarintegen dat het energieverbruik per
wagen blijft stijgen.
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.

primaire energie in 10e6 kWh
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250000

300
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200
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100000

electriciteit
wagens
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250
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0
19
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Het energieverbruik is in 2002 gedaald tov 2001 en dit om volgende redenen :
1. Het aantal openingsdagen lag in 2002 lager dan in 2001.
2. Lager produktievolume.
3. De tenten werden vervangen door gebouwen in staalprofielen en platen. De
verwarming van deze nieuwe gebouwen gebeurt dmv gasgestookte stralingsbuizen ipv
de oude mazoutbranders (fuelverbruik
0).
4. Het opsporen van persluchtlekken tijdens produktiestilstanden en direkt repareren
van deze lekken.
5. Voorrang te geven aan alle ideeën van onze medewerkers om energie te besparen
en ze ook te belonen hiervoor.

02-11-2003
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6.4 Emissies door gas en fuelverbruik :
De waarden van CO en CO2 werden berekend aan de hand van het gas- en
fuelverbruik..
De CO-en CO2-emissies zijn sedert 2001 sterk teruggedrongen door het wegvallen van
de mazoutbranders in de tenten. Deze stockageplaatsen werden vervangen door
gebouwen die dmv gasgestookte stralingsbuizen worden verwarmd.

100
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60
58
56

80

56

55

90

60
52,94

54
52

40

50
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48

0
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27,4

20,4

1999

2000

20,4

2001

2002

CO² Emissie ton/jaar

CO Emissie ton/jaar

6.5 Water en Afvalwater :

Totale hoeveelheid afvalwater m³/jaar

Totaal waterverbruik m³/jaar
616641

620000

480000

600000

471377

460000

580000

440000

560000
540000

540765

548494
529481

520000

420000

418203

413483

411217

400000

500000

380000

480000
1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

Het waterverbruik, en het daaraan gekoppeld afvalwater kon door een optimalisatie
van de monitoring worden gereduceerd.

02-11-2003
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Vuilvracht van het 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 evolutie in het industrieel afvalwater is bevredigend. In 2002 wordt de fosfatatieinstallatie omgebouwd om ook andere producten te kunnen gebruiken zodat het
afvalwater chroomvrij zal worden.
Gezien het lagere waterverbruik is er in 2002 een geringer verdunningseffekt
opgetreden waardoor de totale vuilvracht (mg/l) is gestegen.
De lichte toename van de vuilvracht (mg/wagen) is hoofdzakelijk te wijten aan een
vermindering van het produktievolume (tov 2001). De verlaging van het rendement
van de waterzuiveringsinstallatie ligt hiervoor aan de basis.

Metaal
Cd
Hg
Cu
Zn
Ni
Cr
As
Pb
Ag
Totaal mg/L

1999
0
0
0
1,61
1,42
0,41
0
0,06
0
3,5

2000
0
0
0
0,28
1,31
0,7
0,01
0,01
0
2,31

2001
0
0
0
0,22
0,96
0,29
0
0
0
1.47

2002
0
0
0
0,43
1,34
0,27
0
0
0
2,04

Tabel: Zware metalen in industrieel afvalwater
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3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
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3,5
2,31

2,04
1,47
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Totale vuilvracht mg/l
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2002

7
6
5
4
3
2
1
0

6,33

3,34

1999

2000

3,69
2,78

2001

Totale vuilvracht mg/wagen

19

2002

MILIEUVERKLARING VOLKSWAGEN BRUSSEL 2003

100000

90000

250000

80000

230000
211218

78600

200000

190000

180000

60000

60000

150000

49000

BZV : kg/jaar

CZV : kg/jaar

40000

100000

20000

50000

0

0
1999 2000 2001 2002

1999 2000 2001 2002
BZV en CZV in kg/jaar

In 2002 is de organische versneller van het fosfatatiebad vervangen door een
anorganische. Dit heeft een positief effect op de geloosde vuilvrachten inzake
BZV (Biologisch zuurstofverbruik) en CZV (Chemisch zuurstofverbruik).
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6.6 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 VW Brussel

Geluidskaart van de uitbreiding M1-6

02-11-2003
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6.7 Luchtemissies; meting en berekening van VOS :
Sinds 2000 meet en inventariseert Volkswagen Brussel zijn VOS-emissies (vluchtige
organische stoffen) zoals voorgeschreven in de EU Richtlijnen en in de wetgeving
(ordonnanties) van het Brusselse Gewest van einde 2001.
Op basis van de metingen van 2002 werden de VOS-emissies berekend voor de gehele
fabriek. Het resultaat bedroeg : 48,24g/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.
Dit positief resultaat werd bereikt door de inzet van waterlakken en naverbranders op
alle lakovens in de schilderij.

6.8 Verbruik van papier :
Ondanks het promoten van het “paperless office” is het verbruik van papier in 2002 met
ca.5% gestegen. De positieve ontwikkeling naar het gebruik van kringlooppapier blijft
zich verder doorzetten. Deze is in 2002 gestegen naar 56% tov 44% in 2001.
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Verbruik van Papier
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7. ONTWIKKELING VAN MILIEURELEVANTE INPUT EN OUTPUT
GEGEVENS :
Input 2002
Grondstoffen en Energie

Output 2002
Producten

Brandstoffen

Wagens
Benzine
Diesel

992989 liter
841820 liter

Energie

Golf
Lupo
Totaal

162.706
65.297
228.003

stuks
stuks
stuks

Afval
Electriciteit
Gas
Stookolie

Technische Gassen
Zuustof
Acetyleen
CO2
Stikstof
Propaan
Argon

131643 MWh
213428 MWh
2657 MWh

1075
994
280
680
87186
408

Kg
Kg
Kg
m³
Kg
Kg

Water

Restafval
Karton
Metalen
Kunststof
Hout
Totale Afval
Gerecycleerde Afval

2150,13
653,92
1712,25
453,09
145,3
8466,12
7255,34

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

Industrieël

211007

m³

Afvalwater

Vuilvracht Afvalwater
Leidingwater

529481 m³

BZV
CZV
Tot-N
P-tot
Zn
Ni
Cr
Pb

78600
211218
5300,5
1598,38
90,48
282,75
57,18
0

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Luchtemissies
CO
CO2
NOX
VOS
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8. MILIEURISICOANALYSE :
Voor alle belangrijke afdelingen van Volkswagen Brussel werd er een milieurisicoanalyse 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).

9. VORMING EN COMMUNICATIE :
Het Milieu-vormingsprogramma dat in 2001 werd opgestart is in 2002 verder uitgebreid.
Voorrang werd gegeven aan de mensen van de milieudienst, ISO-coördinatoren en
leidinggevenden.
Verder krijgen alle nieuwe medewerkers een basisopleiding milieu.
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.
In 2002 werd deze informatie tot aan de arbeidsplaatsen gebracht dmv een 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.
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10. BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN :
ADR : reglementering van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg
BATNEEC : Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs
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
MWh : Mega Watt Uur = 106 Watt Uur
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

11. 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 het milieubeheersysteem en de milieuauditprocedure zowel als de
milieuverklaring over de realisaties 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.
Opgemaakt te Brussel, november 2003
Ir.P.Olivier,
Voorzitter van de Certificatiecommisie

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