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1 VERANTWOORDING VERPLICHT   

Milieugericht management is de basis van onze ondernemingscultuur.  Alleen wie rekening 
houdt met sociale, economische en ecologische aspecten, kan duurzaam ontwikkelen, 
ecologisch produceren en jobs garanderen.  Dit wordt ook weerspiegeld in het milieubeleid van 
Volkswagen, dat twee essentiële eisen vastlegt: 

 

de voortdurende verbetering van het milieuvriendelijke karakter van onze producten, 
gedurende de volledige levenscyclus; 

 

het beperken van het gebruik van natuurlijke middelen, zonder de economische aspecten 
uit het oog te verliezen. 

Wij hebben deze verplichting vrijwillig op ons genomen op basis van het feit dat we bewust zijn 
van onze sociale verantwoordelijkheid als wereldwijd actieve onderneming.  

Al tijdens de conceptfase bij onderzoek en ontwikkeling is milieuzorg een sleutelcriterium, 
bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan de latere recyclagevereiste voor onze afgedankte 
wagens.  Specialisten formuleren eisen die op milieuvlak belangrijk zijn voor onze producten, 
die daarna – in zoverre ze technisch haalbaar en economisch zinvol zijn – door de 
constructeurs in de praktijk worden omgezet.  Een hoeksteen van dit engagement is de Lupo 
3L TDI: de eerste volwaardige seriewagen in de wereld met een brandstofverbruik van minder 
dan 3 liter.  

Ook de productie op de afzonderlijke sites willen we steeds meer optimaliseren, van de 
planning van nieuwe productieprocedures tot het gebruik van de installaties.  Ons doel is 
efficiënte milieuvriendelijke productieprocessen te realiseren in alle sectoren.  
Milieubescherming wordt meer en meer geïntegreerd in de processen; zo zal het gebruik van 
zogenoemde “end of the pipe” maatregelen in de toekomst dan wel niet overbodig zijn, maar 
toch steeds verder beperkt worden.     

Prof. Dr. Folker Weißgerber 
Directie Produktie Concern       
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2 CONSEQUENT VAN BIJ HET BEGIN   

Een toppositie op wereldvlak in de  automobielindustrie is vandaag de dag alleen mogelijk als 
het bedrijf tegelijkertijd een toppositie bekleedt op vlak van milieubescherming, ecologische 
preventiemaatregelen en de beveiliging van onze natuurlijke bestaansvoorwaarden.  Dit gaat 
van het managementsysteem over de ecologische kwaliteit van producten en 
productieprocedures tot deelnemingsprojecten op vlak van milieu en een actieve 
communicatie.  Volkswagen heeft deze eis graag aanvaard en neemt sinds 1995 vrijwillig deel 
aan de milieu-auditprocedure.  Stap voor stap worden de vereisten van de Europese richtlijn 
omgezet op de verschillende sites, en het naleven ervan wordt, net als de verdere ontwikkeling 
van deze vereisten, regelmatig door onafhankelijke experts gecontroleerd.  

Door de optimalisering van procedures en processen en door het consequent omzetten van 
bedrijfsbeschermingsmaatregelen hebben we in onze fabrieken voortdurend verbeteringen 
nagestreefd en tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan de verbetering van de levenskwaliteit in 
de individuele regio’s.  

Efficiënte milieubescherming is echter niet alleen een kwestie van techniek en organisatie.  
Vooral de mensen die met zin voor verantwoordelijkheid plannen, bedienen en besturen zijn 
doorslaggevend.  Daarom hebben we in 1995 met de centrale ondernemingsgraad en het 
management ook een bedrijfsakkoord voor milieubescherming afgesloten, en informeren, 
kwalificeren en motiveren we gericht alle werknemers.  

Ook binnen het kader van het werk van de ondernemingsraad neemt milieubescherming zo 
een steeds belangrijker plaats in.  Aan werknemers die opgeleid worden, geven we steeds 
duidelijker informatie over milieubescherming.  Het resultaat: de jonge collega’s zien 
milieubescherming ondertussen als iets wat veel meer is dan een lege term.  
Milieubescherming bepaalt hun dagelijks handelen voor het bedrijf.  Dit is voor ons een 
bevestiging dat we in de juiste richting aan het werken zijn en tegelijkertijd is het een 
aansporing om verder te gaan op de weg van gerichte successen en positieve voorbeelden.      

Dr. Klaus Volkert 
Voorzitter centrale ondernemingsraad en 
Concernondernemingsraad  
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3 MILIEUPOLITIEK VAN VOLKSWAGEN BRUSSEL   

3.1 Onze missie en onze waarden

  
Wij bouwen wagens van een uitstekende kwaliteit aan concurrentiële prijzen voor onze cliënten en 
werken mee aan de rentabiliteit en het imago van ons moederhuis in Duitsland.  

Onze keuzes, onze acties, onze beslissingen steunen op onze 4 basiswaarden:  

 

de veiligheid van onze installaties 

 

lichamelijke integriteit van de mens 

 

de bescherming van het milieu 

 

Teamgeest en persoonlijke ontwikkeling.  

Onze installaties werden met veel zorg bestudeerd en de veiligheid ten opzichte van de mens en het 
milieu was een essentieel punt bij het ontwerp ervan.  

De gezondheid en de veiligheid van onze werknemers en van de buurtbewoners, zijn voor ons van 
fundamenteel belang. 
Aangezien het milieu nauw verbonden is met het welzijn, stellen wij alles in het werk om de omgeving 
waarin wij onze activiteiten uitvoeren te respecteren.  

De toepassing van onze beschermingsfilosofie voor wat het milieu betreft, steunt op de eerste 
onontbeerlijke pijler, namelijk het nauwgezet naleven van de reglementeringen. 
De tweede pijler, bestaat uit het aandachtig bestuderen van de technologische vernieuwingen, die ons 
toelaten te anticiperen in een behoorlijke economische context. Hiervoor  is Volkswagen Brussel als één 
van de produktievestigingen van het VW-Konzern steeds op zoek naar milieuvriendelijke 
produktietechnieken, recyclagemethodes en afvalverwerkingsmethodes en dit volgens het BBT principe.  

De derde pijler, is het voortzetten en het verbeteren van de informatie naar onze werknemers en de 
buurtbevolking toe, voor wat betreft onze activiteiten en hun impact op het milieu.  

Omdat, dag na dag, de veiligheid en de bescherming van het milieu in onze cultuur geïntegreerd is, laten 
deze de duurzaamheid van ons werktuig toe en getuigen zij van het professionalisme van ons beroep.      

De vijf Golf generaties 



 
MILIEUVERKLARING VOLKSWAGEN BRUSSEL 2005(jaar 2004)       

13/12/05  6

                         

MILIEUPOLITIEK  

3.2 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 .   

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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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 2005 (jaar 2004) 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.                 

          N.Steingräber          J.Kayaerts      Dr. S.Wehrstedt 
1. Algemeen Directeur 

Techniek en Logistiek 
Woordvoerder van het direktiecomité 

Algemeen Directeur 
Financiën en Controlling 

Algemeen Directeur 
Human Resources 
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4 VOORSTELLING VAN DE FABRIEK: Produktie Unit Brussel                                    

Fabrieksgegevens 

Medewerkers 2004 : 5800 
Produkten Golf , Audi A3 & Lupo 
Produktie 184.525 wagens 
Oppervlakte 52.50 ha 
Bebouwingsgraad 41% 
NACE code 34.1 

 

EMAS-Gegevens 
Eerste validatie 31-07-2002 
Tweede validatie 11-07-2005 

   

Deze milieuverklaring is volgens EG 
reglement 761/2001 (EMAS II) opgemaakt  

In 2002 werd de eerste EMAS registratie 
bekomen. 
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5 HISTORIEK   

1970 Op 31 december 1970 richt VOLKSWAGEN AG de fabriek 
VOLKSWAGEN BRUSSEL N.V. op, die de Volkswagenmontage 
in België een stevige duw in de rug moet te geven   

Om haar nieuw bedrijf te vestigen, koopt VOLKSWAGEN de 
fabriek van de “Anciens Etablissements D’Ieteren Frères” die 
sinds 1949 wagens fabriceerde in Vorst.        

1973 Op 7 juni 1973 rolt de 1.000.000 ste in Vorst gemonteerde Kever 
van de band. De Kever werd tot mei 1975 gebouwd. In totaal 
werden er 1.143.664 Kevers in Vorst geassembleerd.      

1975 Op 31 december 1975 koopt VOLKSWAGEN het saldo van de 
participatie van D’Ieteren op.    

Volkswagen Brussel N.V. is voortaan een volwaardige 
dochteronderneming van VOLKSWAGEN.      

1980 Tussen 1980 en 1982 bouwt de fabriek van Vorst de eerste 
generatie Golf ( A1).  

1987 1987 is voor VWB een recordjaar: 205.562 geassembleerde 
voertuigen, een omzet van meer dan 56 miljard BEF en een 
consolidatie van de werkgelegenheid met 5.422 medewerkers.   

1989   In de loop van het jaar 1989 wordt begonnen met de bouw van de 
nieuwe verfafdeling. Deze gebouwen en de installaties moesten 
begin 1991 operationeel zijn. In totaal werd er 8,2 miljard Bfr in de 
nieuwe schilderij geïnvesteerd      

1994       In december van dit jaar verkrijgt VWB zijn ISO 9002  certificering         
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1996     

Start van de productie van de PASSAT B4.       

1997 Start van de productie van de GOLF A4.  

1998   

De eerste Seat Toledo rolt van de band.       

1999 Op 22 januari 1999 verlaat het 5.000.000 ste voertuig de 
assemblagefabriek van Vorst.    

De eerste Seat LEON rolt van de band.        

2000 Bewust van haar verantwoordelijkheid op milieuvlak dient VWB 
haar kandidatuur in voor het label van Ecodynamische 
Onderneming van het Brussels Gewest en ontvangt het in 
december 2000.     

2001  

Aanloop van de productie  LUPO.        

2002 In september bekrachtigt de Europese Commissie het positief 
rapport overgemaakt door AIB-Vinçotte International na afloop 
van een milieu- audit in juni. Op 20 november werd officieel het 
Europees Certificaat EMAS aan VWB overhandigd door Minister 
Didier Gosuin, Minister van het Brussels Gewest voor 
Milieuzaken. Aldus is VWB de eerste industriële onderneming die 
EMAS verwerft in het Brussels Gewest.    
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2003 In januari 2003 kon de productie van ons 6.000.000ste voertuig 

worden gevierd.           

Op het einde van het eerste semester maakt de Golf 4 plaats 
voor de Golf 5.          

VWB verkrijgt een derde ster van het Label “Eco-dynamische 
onderneming”.        

Volkswagen Brussel behaalt op 27 januari 2003 het ISO 9001 
certificaat.    

Het charter eco-dynamische onderneming (drie sterren) wordt 
bevestigd op 23 maart 2005. 
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6 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.  

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. Door de modelwissel in 2003 rolden er in dat jaar slechts 176.586 auto’s 

van de band.   

In 2004heeft Volkswagen Brussel volgende wagens gebouwd :   

24.434 

7.762 

152.329

 

TOTAAL :

 

184.525 

Golf V 

Lupo 

Audi A3 
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7 PRODUKTIEWIJZE- EN TECHNIEK  

Produktiewijze :  

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

Productietechnieken : 

 

Plaatslagerij met een robotisatiegraad van 96% en laserlascabines 

 

Schilderij met waterlakken voor de basiskleuren. 

 

Montage waar op een lijn 3 modellen, Audi A3, Lupo en Golf, worden  gemonteerd. 

 

Geen Persen : de geperste onderdelen komen uit andere VW-vestigingen.                               

UB I : Unterbau I = Bodemplaat van de wagen 
UB 2 : Unterbau II = Bodemplaat inclusief wielkasten       

                             Flow-chart : Plaatslagerij    
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PR : Rohbau = Plaatslagerij 
KTL : Kathodische Tauchlackierung =  Kathodische verfbaden 
Four : Oven 
GAD : Grobabdichtung : Grove PVC afdichting 
FAD : Feinabdichtung : Fijne PVC afdichting 
UBS : Unterbodenschutz : Bodemplaatbescherming 
Schweller : Bescherming instapprofiel 
Poncage : Schuurlijn 
Egrenage : Fijnschuurlijn 
DL : Decklack 
Fuller : Grondlaag 
Base-Coat : Kleurverflaag 
Clear-Coat : Vernislaag 
Fluten : Parafineinjectiebad 
Bain : Bad 
PM : Montage          

       Flow-chart Schilderij (L1-2 en L3-4)  

PR

IO PM

VBH KTL FOUR KTL

LIGNE PREPARATIONUBS FAD GADFAD
FOUR
UBS

SCHWELLER

PONCAGE EGRENAGEFULLER FOUR FULLER

BASE-COAT 1FOURCLEAR-COAT 1FOUR DL 1

FOUR DL 2 CLEAR-COAT 2 BASE-COAT 2FOUR

EINDAFNAME

SPOT

LIGNE LP

R1 FLUTEN
BAIN

FLUTEN
FOUR

FLUTEN



 
MILIEUVERKLARING VOLKSWAGEN BRUSSEL 2005(jaar 2004)       

13/12/05  15 

 
R1

Q

F-Lijn1 F-Lijn 1

F- Lijn 2

F- Lijn 3 F- LIJN 3

F- Lijn 4

F- Lijn 5

F- Lijn 6 - Burener G- Finish

Mekaniek

OK

BUP

    

BUP : Business Unit Peinture = Schilderij 
Q : Gebouw Q (Verlenging lijn 1) 
Burener : Afwerking / Kontrole van het voertuig     

Flow-chart : Montage 
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8 MILIEUINITIATIEVEN  

8.1  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.  

8.2 Milieuinitiatieven 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 officiële 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.  

8.3 Milieuinitiatieven 2003 - 2004

  

Verwezenlijkte initiatieven :

  

Opvolging van het beschrijvend en oriënterend bodemonderzoek parking 17. 

 

Opvolging van het beschrijvend en oriënterend bodemonderzoek terrein ACEC. 

 

Opvolging en controle van de sanering van de verontreinigde grond/grondwater aan gebouw G. 

 

Aanvraag milieuvergunning “Automotive Parc”. 

 

Aanvraag milieuvergunning airbags. 

 

Behalen van “Niv.A Milieucoördinator-Vlaams Gewest” door milieuverantwoordelijke.  

8.4 Milieuinitiatieven 2005 

   

Plaatsen van een betondal met olieafscheider onder de schrootpers. 

 

Plaatsen van een nieuwe schrootpers met elektrische motor. 

 

MIP-Bodemonderzoek op het terrein “Automotive Parc”. 

 

ISCO-Sanering van de ondergrond van het “Automotive Parc” 

 

Verwijdering van ondergrondse citernes op terrein Automotive Parc. 

 

Verwijdering van de asbestcementplaten in het gebouw Lanson. 

 

Aanpassing van de installatie in gebouw L3-4 voor het reduceren van spoelafval. 

 

Nieuw kontrakt afvalverwerking : al het niet gerecycleerde/herbruikte afval wordt verbrand met 
energierecuperatie. 
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Hergebruik oud meubilair. 

 
Orienterend onderzoek rond oude mazouttank in gebouw C3. 

 
Reiniging en opschuimen van de citerne C3. 

 
Verlenging milieuvergunning  voor ca.50 % van de fabriek. 

 
Inventarisatie verbrandingsinstallaties & aanvraag vergunning uitstoot CO2 . 

 
Opmaak faze 1 van het bedrijfsvervoerplan. 

 
Nieuw type “Flutenwachs”  die een betere verspreiding en snellere afdruiping garandeerd 
waardoor het verbruik werd gereduceerd. 

 

Aan de binnenkant van de motorkompartiment wordt geen “Clearcoat” meer aangebracht 
waardoor er minder produkt verbruikt wordt en minder VOC’s verdampen. 

 

Het aantal wagens welk voor een tweede keer gelakt moet worden werd drastisch 
gereduceerd.(van 6% naar 4 %) 

 

Plaatsing van opvangbakken in magazijn en garage PZW. 

 

Monitoring weekends voor het optimaliseren van het energieverbruik en het opsporen van 
perslucht- en waterlekken.      

Lopende initiatieven :

   

Opvolging en controle van de sanering van de verontreinigde grond/grondwater aan gebouw 
M1-6. 

 

Maandelijkse vergadering met EMAS-coördinatoren. 

 

Studie voor het plaatsen van opvangbakken in gebouw C2. 

 

Geluidsstudie passerelle Automotive Parc  montage. 

 

Studie bodemontluchting onder Automotive Parc. 

 

Metingen van de emissies boven de baden KTL in kader van de IPPC richtlijn.                   

     Metaalpers gebouw C2 
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9 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.   

 

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.  

10  HET MILIEUZORGSYSTEEM OP NIVEAU VAN VW 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.  

11  DE INTERNE MILIEU-AUDITS  

 

Bij de interne milieuaudits 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 kataloog 
gespecificeerd wat deze verbetering inhoudt en op welke termijn deze moet gerealiseerd 
worden.  
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12 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 9001
 -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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13 MILIEUZORGPROGRAMMA VAN VOLKSWAGEN BRUSSEL VOOR 2004-2005  

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. Deze analyse werd in 2005 nog eens herhaald. 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 is goedgekeurd door de direktie en heeft 
tot doel de milieuprestaties van Volkswagen Brussel continu te verbeteren.    

Doelstelling Ref, Milieutaakstellingen Termijn 

1.Verbetering van de milieutechnieken 2001/1.1 Energiebesparende programma's  Lopend 

 

2001/1.2 Verwijdering van PCB transformatoren OK 

 

2002/1.3 Ontkoppelen afvoer van batterijlaadstation OK 

 

2002/1.4 Optimaliseren inventaris waterverbruik OK 

 

2002/1.5 Verbeteren opslag gevaarlijke producten op de werkplaats 2002-2007 

 

2002/1.6 Installatie lekbakken op afvalpark C2 Lopend 

 

2002/1.7 Centralisatie alle Airbagsopslag OK 

 

2002/1.8 Stockage : identificatie en compartimentering OK 

 

2003/1.9 Aanpassing van het sorteercentrum C2 Lopend 

 

2003/1.10 Hergebruik van autoonderdelen (verkoop aan personeel) Lopend 

 

2004/1.11 Verbranding met energierecuperatie van al het restafval Lopend 

2.Beheersing, sanering van bodem- en grondwater 2001/2.1 Bodemsanering naast gebouw  G  OK 

 

2002/2.2 Bodemsanering naast gebouw M1-6 OK 

 

2003/2.3 Monitoring sanering gebouw G OK 

 

2003/2.4 Monitoring sanering gebouw M1-6 Lopend 

 

2003/2.5 Beschrijvend en orieterend onderzoek parking 17 OK 

 

2004/2.6 Beschrijvend en orienterend onderzoek terrein ACEC OK 

 

2004/2.7 Beschrijvend onderzoek terrein CDD OK 

 

2004/2.8 Saneringsstudie terrein CDD OK 

 

2005/2.9 MIP onderzoek terrein CDD OK 

 

2005/2.10 ISCO sanering terrein CDD & parking 15 Lopend 

 

2005/2.11 Orienterend onderzoek citerne C3 + uitschuimen tank Lopend 

 

2005/2.12 Studie bodemontluchting onder terrein “Automotive Parc” Lopend 

3.Verbetering van milieurelevante registraties 2001/3.1 Meetschot plaatsen watertest OK 

 

2002/3.2 Calibratie debietmeters waterputten Lopend 

 

2002/3.3 Solventboekhouding In/Out OK 

 

2002/3.4 Lijst gevaarlijke producten op het net updaten OK 

 

2002/3.5 Aanvraag voor uitbreiding voor Geb M1-6 OK 

 

2003/3.6 Registratie klachten buren comite + personel VWB Lopend 

 

2004/3.7 Vergadering met buurtcomités in kader van “Automotive 
Parc” 

OK 

 

2005/3.8 Metingen boven KTL-baden in kader van de IPPC richtlijn Lopend 

4.Verbetering van milieu-opleiding/ betrokkenheid 2001/4.1 Voortzetten vorming voor milieu OK 

 

2001/4.2 Communicatie milieudienst optimaliseren  OK 

 

2003/4.3 Opleiding milieucoördinateur Niv A OK 

 

2005/4.4 Start milieuopleiding voor leidinggeven personeel Lopend 

5.Verbetering van de milieuorganisatie 2001/5.1 Procedures voor milieubeleid vervolledigen OK 

 

2002/5.2 Vervolledigen Interne Audit-systeem OK 



 
MILIEUVERKLARING VOLKSWAGEN BRUSSEL 2005(jaar 2004)       

13/12/05  21 

 
2002/5.3 Opzetten evaluatiesysteem leveranciers OK 

 
2003/5.4 Plannen van vergaderingen met het buurtcomité Lopend 

 
2004/5.5 Maandelijkse EMAS coördinatievergadering Lopend 

 
2005/5.6 Actualisatie van de milieuaspecten OK 

6, Verguning en rapport 2003/6.1 Bodemsanering Gebouw M1-6 Lopend 

 
2003/6.2 Aanvraag voor nieuwe milieuvergunning voor  OK 

  
Automotive Park  

 
2003/6.3 Opstellen van milieueffectenrapport voor het OK 

  
Geb M1-6  

 

2003/6.4 Opstellen van milieueffectenrapport voor het OK 

  

Geb Automotivepark  

 

2004/6.5 Aanvraag van een nieuwe algemene milieuvergunning OK 

 

2005/6.6 Aanvraag CO2 emissievergunning OKs 

 

2005/6.7 Aanvraag van een nieuwe algemene milieuvergunning 
(deel II) 

Lopend 

 

2005/6.8 Opmaak faze I van het bedrijfsvervoerplan OK 
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14 MILIEURESULTATEN    

14.1 Produktievolume

    

Door de aandurende slechte 
economische situatie is het 
produktievolume slechts lichtjes 
toegenomen ten opzichte van het jaar 
2003 waarin de modelwissel van Golf 4 
naar Golf 5 plaatsvond. In 2004 werd de 
produktie van de Audi A3 gestart die de 
vermindering van de produktie Lupo 
compenseerde.           

           

14.2 Afval :

  

Er wordt getracht om het afval te reduceren 
door preventie, hergebruik en recyclage 
(karton, metaal, vervuilde thinner). 
Al het gevaarlijke afval wordt verbrand met 
energierecuperatie en sinds 2001 wordt ook 
het afval van de mastiekapplicatie niet meer 
gestort maar wel verbrand met 
energierecuperatie. Verder is er een nieuw 
kontrakt afgesloten waarin gestipuleerd staat 
dat al het afval welk niet meer kan herbruikt 
of gerecycleerd worden dient verbrand te 
worden met energierecuperatie.  

Het afvalvolume is rechtstreeks gekoppeld 
aan de produktie en ook aan de verandering 
van een model. In 2004 werden er meer 
wagens geproduceerd dan in 2003, maar 
door de optimalisatie van de processen is 
het ons toch gelukt om de afvalhoeveelheid 
de reduceren.           
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14.3 Energieverbruik :

   
De totale hoeveelheid verbruikte energie is in 2004 gezakt ten opzichte van 2003. De onderstaande grafiek 
toont ons dat dit vooral te wijten is aan een vermindering van het aardgasverbruik. Dit is echter geen reële 
reductie maar heeft te maken met een defekte impulsgever op de hoofdgasleiding. 
Men kan ervan uitgaan dat de verbruikte hoeveelheid gas ca. 100 GWh zal hoger liggen dan hetgeen werd 
gemeten. Dit wil zeggen dat het totale energieverbruik op ca 330 GWh zal komen te liggen. Daarmee liggen 
we qua energieverbruik tussen de jaren 2002 en 2003.   

De energiebezuinigende maatregelen die in 2000 zijn ingezet, zoals 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. 
Verder heeft men het aantal lasercabines voor de integratie van de Golf A5 drastisch verhoogd waardoor 
ook het stroomverbruik in de toekomst zal stijgen.  

Op aanvraag van de direktie werd er een aantal jaar geleden een adviebureau ingeschakeld om een 
energieaudit door te voeren. De adviesen van dit bureau worden nog steeds omgezet.    

Volgende initiatieven werden in 2004 verder uitgewerkt om het energieverbruik verder te optimaliseren :  

1. Het opsporen van persluchtlekken tijdens produktiestilstanden en direkt repareren van deze lekken. 
2. Voorrang te geven aan alle ideeën van onze medewerkers om energie te besparen en ze ook te belonen 

hiervoor.   
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14.4 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. De stijgingen ten opzichte van het jaar 2004 zijn te wijten aan de 
verhoging van het reëel aardgasverbruik (zie §13.3 energieverbruik)   

14.5 Water en Afvalwater :

   

Daar de produktievolumes de laatste twee jaar vergelijkbaar waren is het totale waterverbruik nagenoeg gelijk 
gebleven. Omdat enkel het industrieel afvalwater door de waterzuiveringsinstallatie loopt en een groot deel van 
het gebruikte water verdampt (zie waterbalans §15) is er een aanzienlijk verschil tussen het jaarlijkse 
waterverbuik en het jaarlijks volume waterzuiveringseffluent.  

Door verdere optimalisaties binnen de schilderij kon de hoeveelheid afvalwater verder gereduceerd worden.  
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14.6 Vuilvracht van het industrieel 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 werd de maatregel uitgewerkt om het chroom preventief te 
vervangen, uit de voorbehandeling, door een minder schadelijk metaal.  

De evolutie in het industrieel afvalwater is optimaal. In 2002 werd de fosfatatie-installatie omgebouwd om 
ook andere producten te kunnen gebruiken zodat het afvalwater chroomvrij werd.  

In 2004 hebben we de hoeveelheid zware metalen verder kunnen terugdringen en hebben we nu een 
emissie die minder dan 1/3 bedraagt van deze van 1999.   

Metaal 1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

  

2004

 

Cd 0 0 0 0 0 0 
Hg 0 0 0 0 0 0 
Cu 0 0 0 0 0 0 
Zn 1,61 0,28 0,22 0,43 0,24 0,27 
Ni 1,42 1,31 0,96 1,34 0,99 0,73 
Cr 0,41 0,7 0,29 0,27 0,04 0,03 
As 0 0,01 0 0 0 0 
Pb 0,06 0,01 0 0 0 0 
Ag 0 0 0 0 0 0 

Totaal 
mg/l 

3,5

 

2,31

 

1.47

 

2,04

 

1,27

 

1,03

  

Tabel: Zware metalen in industrieel afvalwater    
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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).  
Volgende acties werden doorgevoerd om het CZV te doen dalen : 

 

De versneller in bad 5 (Ludigol) is vervangen door waterstofperoxide. 

 

De systeemtanks worden vanaf 2004 slechts 3 x i.p.v. 4 x per jaar geledigd (minder butylglycol en 
verfresten). 

 

 Door een nieuwe generatie van KTL onstaat er minder ultrafiltraat.  

Natuurlijk heeft het lage produktievolume ook een positieve impakt op de totale geloosde vuilvracht. 
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14.7 Geluid :

  
In 2000 heeft een Duits team van geluidsexperten een geluidskaart van Volkswagen Brussel samengesteld. 
Dit geluidskadaster is ondertussen uitgebreid naar de noord- en zuidkant.  

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. 
De onderstaande modellen werden met behulp van een computersimulatie opgemaakt.  

Geluidskaart van VW Brussel      

    Geluidskaart van de uitbreiding M1-6 (gerealiseerd)  
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Geluidskaart van het in 2005 geplande “Automotive Parc” ; geluidsimpact op de direkte omgeving.  

Gezien de verbindingsbrug tussen het “Automotive Parc” en het gebouw F (montage) dicht tegen de 
bewoonde zone loopt is er een geluidssimulatiestudie doorgevoerd om eventuele konstruktieve 
maatregelen te kunnen nemen tijdens de konceptfaze van de brug.  

14.8 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. 
Bij Volkswagen Brussel wordt gebruik gemaakt van waterlakken en naverbranders op alle lakovens om de 
VOS-emissies te minimaliseren. 
Op basis van de metingen van 2004 werden de VOS-emissies berekend voor de gehele fabriek. Het 
resultaat bedroeg : 47 g/m².  De verbetering ten opzichte van het voorjaar werd gerealiseerd door :  

 

geen clearcoat te gebruiken aan de binnenkant van de motorkap. 

 

de hoeveelheid wagens welke een tweede keer dienen geschilderd te worden drastisch te verminderen. 

 

reiniging van de ventilatiekanalen.  

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 60 g VOS per m² carrosserie. 

             
14.9 Verbruik van papier : 

  

Door het plaatsen van een nieuwe generatie printers wordt er minder gerecycleerd papier gebruikt . 
Hierdoor is het verbruik van recyclagepapier met meer dan 50% gedaald.  
Verder wordt er in de drukkerij minder gebruik gemaakt van wit A4 papier  omdat het goedkoper is om te 
drukken op wit A3 papier welk men nadien middendoor snijdt. Hierdoor daalt ook het verbruik van wit A4 
papier maar stijgt natuurlijk het gebruik van wit A3 papier.      
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15 ONTWIKKELING VAN MILIEURELEVANTE INPUT EN OUTPUT GEGEVENS   

* Moeilijk te berekenen  daar veel parameters een rol spelen.   

Input 2004 Output 2004
Grondstoffen en Energie Producten

Energie Wagens Golf V 152.329 stuks
Electriciteit 138.000 MWh Audi A3 7.762 stuks
Gas 190.000 MWh Lupo 24.434 stuks
Stookolie 770 MWh Totaal 184.525 stuks

Afval zie § 15
Technische Gassen

Zuurstof 5.300 Nm³ Afvalwater
Acetyleen 777 Kg
CO2 1.720 Kg Industrieël 246.244 m³
Stikstof 0 Nm³
Propaan 90.112 Kg
Argon 375.000 Nm³ Vuilvracht Afvalwater

BZV 57.064 Kg
Water CZV 36.764 Kg

Leidingwater 569.525 m³ Tot-N 5.262 Kg
P-tot 1.806 Kg

Zn 84 Kg
Ni 227 Kg
Cr 8 Kg
Pb 0 Kg

Luchtemissies
CO 34 ton

CO2 36 kton
NOX * ton
VOS 701 ton

Waterbalans
Koeltorens laser&kompressoren 46.050 m³

koelwater lastangen 12.690 m³
Klimatsatie bureau&atelier 499 m³
Watertest 553 m³
Filterkoek 377 m³
Antivries wagens 1.014 m³
Bevochtiging kabines 81.160 m³
Verdamping KTL&fosfatatie 21.164 m³
Afval spoelverdunner 153 m³
Koeling daken 5.040 m³

Totaal : 168.700 m³
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16 AFVALSTROMEN BESTEMD VOOR RECYCLAGE EN VERBRANDING MET 
ENERGIERECUPERATIE   

1999

 
2000

 
2001

 
2002

 
2003

 
2004

               
Klasse II afval - Sita

 
4298,45 4311,33 4042,11 3402,44 3531,72 3271,08

 
Gevaarlijk afval - Biffa

 
1688,03 1946,8 1848,92 1718,82 1515,44 1504,55

 

Schroot - BST

 

1733,54 1860,82 2145,35 1812,58 2784,41 1942,19

 

Occasionele -Biffa

 

451,3 479,14 588,48 891,68 828,1 321,95

 

Paletten - Palpack

 

873,17 799,008 813,0 700,94 839,059 911,89

        

Aantal ton

 

9044,49 9397,098

 

9437,86 8526,46 9498,729 7951,66        

Afvalstromen bestemd 
voor recyclage

              

metaal-schroot

 

1733,54 1810,81 2069,084

 

1749,32 2743,63 1921,11 
Karton / papier

 

1234,8 1308,35 1378,14 980,2 947,12 1006,14 
Kunststof

 

21 95,9 130,44 43,86 2,72 14,8 
Hout

 

148,5 168,3 198,87 151,66 206,38 87,3 
Thinner - (ORM)

 

652,23 744,88 70,6 0 285,6 500,83 
TL-Lampen

 

4,443 3,894 2,815 5,91 2,2 2,53 
Computerschroot

 

9,626 5,1 0,98 2,06 1,1 2,16 
Loodaccu's

 

34,504 55,568 75,666 63,26 40,78 21,08 
Remvloeistof

 

0 0 4,72 10,54 2,4 7,23 
Paletten

 

873,17 799,008 813 700,94 839,059 911,89 
Antigel

 

0 1,92 17,8 4,51 1,1 1,9        

% Recyclage

 

52,10 53,14 50,46 43,54 53,40 56,30 
Aantal ton

 

4711,813

 

4993,73 4762,115

 

3712,26 5072,089 4476,97        

Afvalstromen bestemd 
voor verbranding met 

energie recuperatie

              

Karton

 

87 129,3 115,28 78,56 0 0 
Kunststof

 

36 43,08 57,24 19 521,06 108,21 
Hout

 

58 18,7 20,15 15,11 0 0 
Met.verpak. restfractie

 

16,96 22,4 15,28 10,86 11,5 5,922 
Thinner

 

0 0 759,72 692,9 346,96 165,3 
Filterkoek

 

429,78 479,98 456,16 475,22 416,36 396,4 
Mastiek

 

0 0 153,28 168,14 143,54 106,92 
Vernis

 

0 0 135,2 124,92 106,36 67,76 
verfslib

 

176,68 283,14 227,78 257,64 222,56 267,34 
Remvloeistof

 

16,04 7,8 0 0 0 0 
Occasioneel

 

203,98 122,6 59,171 765,86 0 0 
Restafval

 

0 0 0 977,86 1825,46 2054,63        

% verb.met energ.recup. 11,33 11,78 21,18 42,06 37,83 39,90 
Aantal ton

 

1024,44 1107,0 1999,261

 

3586,07 3593,8 3172,482

                

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

Totaal aantal ton

 

9044,49 9397,098

 

9437,86 8526,46 9498,729 7951,66 
recycl.+ verb.met energ.

 

5736,253

 

6100,73 6761,376

 

7298,33 8665,889 7649,452
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17 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 voorgelegd alsook aan de 
gemeente Vorst. 
Ook werd er een ADR-verantwoordelijke aangesteld (ADR=reglement inzake vervoer van gevaarlijke 
produkten over de weg).    

18 VORMING EN COMMUNICATIE  

In 2003 werd er bij VWBx een nieuwe milieucoördinator aangesteld die in 2003-2004 met succes de 
opleiding milieucoördinator niveau A - Vlaams Gewest afsloot.  

Alle nieuwe personeelsleden krijgen een basisopleiding milieu. 
Een deel van de communicatie gebeurt met de bedrijfskrant “Infonews”, waarin verschillende artikels werden 
gepubliceerd met het doel onze medewerkers te informeren en 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.   

Vanaf 09/2005 zullen alle meestergasten een opleiding milieu van een halve dag krijgen door de 
vormingsdienst met als thema afvalscheiding en EMAS.  

In 2005 is er een nieuwe postercampagne opgestart. De campagne wordt doorgevoerd als striptekening en 
omvat volgende thema’s : 

 

Scheiding van afval 

 

Water en afvalwater 

 

Geluids 

 

Luchtemissies 

 

Bodemverontreiniging 

 

Rationeel energieverbruik 

 

EMAS   
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19 BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 
ADR : reglementering van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
AIB-Vinçotte : Milieuverificateur 
BBT (Best beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten veroorzaken) § 4.1.2.1 VLAREM II 
BZV : Biochemisch zuurstofverbruik 
CDD : Communisis Data Doc (Bedrijf op terrein van Automotive Parc welk aktiviteiten gestopt heeft) 
CO : Koolstofmonoxyde 
CO2 : Koolstofdioxyde 
Cr : Chroom 
CZV : Chemisch zuurstofverbruik 
EG : Europese gemeenschap 
EMAS : Eco Mangement and Audit Scheme = Communautair beheers- en auditsysteem 
Euro-4 norm : Europese emissienorm voor uitlaatgassen verplicht vanaf 2005 (Richtlijn 98/69/EG) 

GWh : Giga Watt uur = 109 Watt Uur 
IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control = Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 
ISCO : In Situ Chemical Oxidation = Oxidatie van verontreinigingen in de ondergrond. 
ISO : International Organisation for Standardisation = Internationaal instituut voor standardisatie. 
KTL : (Kathodische Tauchlackierung); katodische verfbaden. 
MIP : Membrane Interface Probe = Onderzoeksmethodiek voor het vaststellen van verontreinigingen in de 
ondergrond. 

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 
VWBx : Volkswagen Brussel 
WZI : Waterzuiveringsinstallatie 
Zn : Zink  

20 VALIDATIEVERKLARING 
Op basis van de audit van de organisatie, bezoeken aan haar site, interviews met zijn medewerkers, 
en het onderzoek van de documentatie, de gegevens en de informatie bekomen tijdens de audit, 
heeft AIB-Vinçotte International, in zijn hoedanigheid van milieuverificateur (Belcert N° 017 EMAS), 
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, 14 juli 2005  

Ir.P.Olivier, 
Voorzitter van de Certificatiecommisie 
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