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 “Efficiëntie” is sinds geruime tijd dé stelregel geworden 
in de omgang met grondstoffen, energieproductie 
en energieverbruik. Audi Brussels wil hierom een 
voortrekker zijn om zuinigheid en prestaties samen 
te laten gaan. Auto‘s die sportief maar toch efficiënt 
zijn. Vernieuwende processen die ook onze fabrieken 
en kantoren duurzamer en schoner maken. De energie 
die we in innovaties steken en waarmee we mede onze 
toekomstige mobiliteit bepalen.

Het is een duidelijke richtlijn voor de 
duurzaamheidspolitiek van AUDI. Van ontwikkeling 
en productie tot gebruik en recyclage van de wagen: 
elke stap in het traject dat door onze wagens wordt 
afgelegd, wordt vanuit dit gezichtspunt benaderd. De 
doelstellingen inzake milieuprestaties zijn dan ook 
duidelijk vastgelegd: tegen 2018 wil Audi Brussels zijn 
belangrijkste emissies, verdeeld over 5 indicatoren, met 
25% verlagen.

Bij het streven naar duurzame mobiliteit is het belangrijk 
dat de wagen reeds vanaf de eerste kilometer in balans 
is met het milieu. Daarom proberen wij de CO2-balans in 
onze productievestigingen intensief te verbeteren. Ook 
dit objectief is afgetekend: in 2018 wil Audi Brussels 
CO2-neutraal zijn, een duidelijke doelstelling die past 
in de aanloop van de Audi E-tron, de eerste volledig 
elektrische wagen van Audi welke exclusief in Brussels 
geassembleerd zal worden. Met deze doelstelling is Audi 
Brussels ook de eerste Audi fabriek die CO2-neutraal 
wordt.

Verder wil Audi Brussels tegen 2022 streven naar 
een afvalwaterneutrale productie. Een volgende 
uitdaging die ook een steentje zal bijdragen aan een zo 
milieuvriendelijke productie!

Deze milieuverklaring van Audi Brussels geeft uitvoerig 
uitleg over wat de onderneming intussen gerealiseerd 
heeft op het vlak van milieubeheer. Reeds in 2002 
werd het ambitieuze milieumanagementsysteem van 
de Europese Unie - EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme) - bij Audi Brussels ingevoerd en sindsdien steeds 
verder geoptimaliseerd.

Een engagement dat vruchten afwerpt, want met 
de succesvolle hervalidering eind 2014 bevestigde 
een geaccrediteerde certificeringsinstelling dat 
het milieumanagementsysteem bij Audi Brussels 
conform was met de EMAS-verordening van de 
EG/1221/2009 (EMAS = communautair milieubeheer- 
en milieuauditsysteem). De toezichtaudit van 2016 
bevestigde dit beleid.

De overgang naar een nieuwe ISO14001:2015-norm 
(waarover later meer) en de aanpassing van bijlagen 
1, 2 en 3 van EMAS, heeft als consequentie gehad dat 
er een uitstelperiode van 6 maanden ingeroepen werd 
tot de volgende hercertificeringsaudit. Dit heeft als 
gevolg gehad dat er in het jaar 2017 geen EMAS audit 
plaatsvond, en deze verschoven werd naar het jaar 2018. 
In maart 2018 zullen we definitief naar de High Level 
Structure van ISO 14001 overschakelen.

Partick Danau
Algemeen Directeur
Techniek en Logistiek 
Woordvoerder van het Directiecomité 

Erik Prieels
Algemeen directeur 
Human Resources

Christoph Herzig
Algemeen directeur 
Financiën 

Voorwoord

De milieuverklaring zal dan ook in dit daglicht 
gevalideerd worden.

Audi Brussels bezit de EMAS-registratie intussen al 
ruim 10 jaar. Ook van de regio Brussel kreeg de fabriek 
in 2016 opnieuw de erkenning van “ecodynamische 
onderneming” en haalde ze met drie sterren de grootste 
onderscheiding van het regionale milieucertificaat. In 
2016 behaalde Audi de “Trends Business Tour 2016 
Environmental Award”, waarbij het verkozen werd boven 
50 andere sterke uitdagers.

Deze onderscheidingen zijn het bewijs van onze 
doorgedreven inspanningen voor het milieu. 
Milieumanagement impliceert ook de uitdaging om 

het energieverbruik voortdurend en systematisch te 
reduceren, conform de internationale ISO 50001:2011-
norm.

In een goed functionerend milieumanagementsysteem 
worden werknemers uit alle afdelingen betrokken en 
geïnformeerd. Met het ideeënmanagementsysteem 
Audimax stimuleert Audi Brussels daarom bewust alle 
werknemers om voortdurend de milieubalans in de 
vestiging te verbeteren.

Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van deze 
milieuverklaring.
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Milieubeleid AUDI AG 
Op concernniveau zijn er ook richtlijnen en doelstellingen voor het continu verbeteren van de producten en de productie. Deze 
vormen de basis van de milieupolitiek van Audi Brussels die hierop een aanvulling is. 

Preambule 

AUDI AG ontwikkelt, produceert en verdeelt wereldwijd auto’s met als doel het veiligstellen van de individuele mobiliteit. De 
onderneming stelt zich ervoor verantwoordelijk dat de producten en de productieplaatsen steeds minder schadelijk worden voor 
het milieu en dat er op een milieuvriendelijke manier met de natuurlijke hulpbronnen wordt omgesprongen. 

Hiervoor worden alle ontwikkelingsstadia van elke technologie op ecologisch vlak bestudeerd. AUDI AG stelt deze vooruitstre-
vende technologieën wereldwijd beschikbaar en maakt de toepassing ervan via de hele procesketting mogelijk. 

Op alle vestigingsplaatsen is de onderneming een partner voor de maatschappij en de politiek. Zo draagt ze bij tot een sociale en 
ecologisch duurzame ontwikkeling. 

Grondbeginselen 

AUDI AG biedt kwalitatieve wagens aan, die in gelijke mate beantwoorden aan de vereisten van zijn klanten op het vlak van mili-
euvriendelijkheid, verbruik, veiligheid, kwaliteit en comfort. 
Onderzoek en ontwikkeling zijn bestanddelen van de milieupolitiek van Audi. AUDI AG ontwikkelt ecologisch efficiënte processen 
en concepten en verhoogt zo het internationale concurrentievermogen. 
AUDI AG heeft als duidelijk doel vooropgesteld om bij alle activiteiten schadelijke invloeden op het milieu te vermijden. Dit om-
vat ook het verhinderen van ongevallen en het vermijden van de daaraan gekoppelde milieu- en veiligheidsimpact. Hierin staat 
ook een duurzame en efficiënte inzet van grondstoffen en energie centraal. Daarbij is het in acht nemen van de milieu-en veilig-
heidsvoorschriften vanzelfsprekend. 
Het milieumanagement van AUDI AG garandeert, gezamenlijk met zijn toeleveranciers, serviceverleners en handelspartners, dat 
de milieuvriendelijkheid van de wagens en de productievestigingen voortdurend wordt verbeterd. 
De directie van AUDI AG is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de milieupolitiek, evenals voor de goede werking van het 
milieumanagementsysteem. De doelmatigheid van de milieupolitiek wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig geactuali-
seerd. 
De open en duidelijke dialoog met de klanten, de handelaars en het grote publiek is vanzelfsprekend voor AUDI AG. De samen-
werking met de politiek en de autoriteiten verloopt vol vertrouwen. Zij omvat tevens de voor- en nazorg van de noodgevallen 
voor de afzonderlijke productievestigingsplaatsen. 
Alle medewerkers van AUDI AG worden volgens hun functie op het vlak van milieubescherming geïnformeerd, gekwalificeerd 
en gemotiveerd zodat hun verantwoordelijkheidsbewustzijn voor het milieu wordt bevorderd. Zij zijn verplicht deze grondbegin-
selen in acht te nemen. 
Deze milieupolitiek is voor alle vestigingsplaatsen van AUDI AG bindend. Ze dient voor de verschillende vestigingsplaatsen te 

worden aangevuld of geconcretiseerd.

Concerndoelstellingen 
Op concernniveau past men de filosofie van “één programma – alle vestigingen” toe. Alle bestaande en effectieve knowhow 
wordt gebundeld en geïmplementeerd in een gezamenlijk concept. Dit gaat verder dan enkel energie besparen. Er is sprake van 
vijf milieugerelateerde KPI’s. 
Concreet is het de bedoeling dat alle wereldwijde vestigingen die ondergebracht zijn onder het Volkswagen-concern (waaronder 
dus ook Audi Brussels) tegen 2018 25% besparen (t.o.v 2011) op: energieverbruik, waterverbruik, afval (onder welke we enkel 
het slib afkomstig uit de waterzuivering verstaan), CO2- en solventemissies. 
Deze doelstelling wordt uitgedrukt in de UEP-waarde. UEP staat voor “Umweltentlastungspotential” ofwel in het Nederlands: 
potentieel tot het verbeteren van de milieuprestaties. Deze waarde wordt als positief genoteerd nl. +25%. Dit houdt in dat, hoe 
hoger de waarde, hoe meer we het milieu ten goede komen. 
Audi Brussels heeft zich vanaf 2011 ingeschreven in deze 25% doelstelling. Doordat we 1 jaar later begonnen zijn als onze col-
lega fabrieken, is bij ons de doelstelling op 21,8% vastgelegd. 
Verder heeft de Audi-concerngroep ook energiedoelstellingen: het energieverbruik van bestaande installaties moet 3% dalen 
ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij 2% gehaald wordt door bestaande installaties te optimaliseren en 1% door het 
plaatsen van nieuwe installaties. Audi Brussels heeft deze doelstellingen strenger overgenomen: hierbij willen we het elk jaar 
met 4,5% beter doen (3,5% + 1%). 
Deze energiedoelstelling wordt berekend op basis van het totale verbruik van alle vervangen installaties of de best beschikbare 
technieken binnen het concern bij volledig nieuwe installaties. 
Als laatste doelstelling wil het concern streven naar een afvalwaterneutrale productie tegen 2022.

Milieubeleid Audi Brussels
Audi Brussels heeft een missie, visie en waarden voor een 
continue verbetering van zijn productie en milieubeleid.

Missie

We produceren zuivere auto’s, in een zuivere fabriek.

Visie

Audi Brussels wil zijn duurzaamheid continu consolideren. 
Met een intrinsieke ecologische gedachte beogen we de 
productieprocessen steeds efficiënter te maken en onze 
milieu- en energieprestaties continu te verbeteren rekening 
houdend met de context van de organisatie. Zo probeert 
Audi Brussels naar het niveau van de Audigroep te streven en 
zodoende de referentiewaarde binnen de Belgische automo-
bielsector te worden op het vlak van milieuprestaties. 

Voorts wordt de filosofie van de 2°C doelstelling in de bedri-
jfsvoering opgenomen. Zo wil Audi Brussels het verbruik aan 
fossiele brandstoffen tegen 2050 tot 0 herleiden door in te 
zetten op elektrificering op basis van groene energie.

Verder engageert Audi Brussels zich tot het voldoen aan haar 
complianceverplichtingen.

Bovendien verbindt Audi Brussels zich ertoe dat alle infor-
matie betreffende zijn milieu- en energiebeleid openbaar 
beschikbaar is, en dat alle middelen voorhanden zijn om de 
doel- en taakstellingen die dit beleid met zich meebrengt, te 
volbrengen.

Strategische doelstellingen

Audi Brussels wil auto’s produceren die zo min mogelijk CO2 
uitstoten en continu haar productieprocessen verbeteren 
met als doel de milieu-en energie-impact per geproduceerde 
wagen tot een minimum te herleiden. Hierbij worden grond-
stoffen en energie steeds zo efficiënt mogelijk aangewend, 
waarbij een afvalwaterneutrale site op termijn een vaste 
streefdoel van de organisatie betreft. 

Alle productieprocessen en technieken voldoen aan de Best 
Beschikbare Technieken (BBT). Daarenboven staan we open 
om innoverende technieken te onderzoeken en te implemen-
teren. 

Wij stellen ons verantwoordelijk voor een duurzame werking en ontwikkeling.

Het milieumanagementsysteem omvat hoge vereisten om een continue en systemati-
sche verbetering van de milieuprestaties te garanderen. De milieuvereisten zijn vervat 
in de internationale EMAS-verordening EC 2017/1505 en de energievereisten in de ISO 
50001:2011-norm. Zoals het een functionerend milieumanagementsysteem betaamt, 
worden alle medewerkers hierbij betrokken en geïnformeerd, worden nieuwe technolo-
gieën geïnitieerd en worden ervaringen onder alle Audi-vestigingen uitgewisseld. 

Milieubeleid

Bij het aankopen van producten en diensten ondersteunt 
Audi Brussels milieu- en energievriendelijke oplossingen.

Audi Brussels verzekert een CO2-neutrale productie bij de 
start van productie van het nieuw model in 2018. Evengoed 
wil het zijn toeleveranciers aanzetten tot maximaal in te 
zetten op CO2-neutrale transportmiddelen. In de weg naar 
een CO2-neutrale fabriek zal Audi Brussels zich engageren in 
te zetten op hernieuwbare energieproductie. 

Audi Brussels garandeert een duurzaam evenwicht tussen 
de fabriek en de stedelijke omgeving waarin ze gelegen is. 
Het voorzien in een veilige, aangename werkomgeving voor 
de medewerkers en een gezonde woonomgeving voor buurt-
bewoners, vormt voor Audi Brussels een vaste en verankerde 
waarde in haar dagelijkse werking. Een belangrijke pijler 
hierin is mobiliteit. Audi Brussels zet in op oplossingen om 
de auto een andere plaats te geven in de huidige mobili-
teitsproblematiek en voldoende alternatieven aan te bieden 
om zo de verkeersimpact op de stad te helpen verminderen. 

Tevens onderschrijft Audi Brussels de doelstellingen van het 
VW- en Audiconcern en integreert deze in haar strategie.

Waarden 

Innovatievermogen

We voldoen proactief aan de normen en vigerende wetge-
ving.Bij het ontwerp van nieuwe installaties wordt er crea-
tief gezocht naar milieu- en energie innovaties en wordt de 
haalbaarheid ervan uitvoerig onderzocht. 

Professioneel

Een transparante milieu- en energieanalyse zorgt er voor 
dat de doelstellingen per afdeling duidelijk worden uiteen-
gezet. 

Mensgericht 

Het behalen van de gestelde doelstellingen wordt mede tot 
stand gebracht door een open dialoog met alle stakeholders 
(medewerkers, buurtbewoners, enz.). 



Fabrieksgegevens 2017

Medewerkers 2.853, waarvan 2.425 arbeiders en 428 bedien-
den

Product Audi A1 & S1

Productie 95.288 wagens

Oppervlakte 50 ha

Bebouwingsgraad 50%

NACE-code 29.100

EMAS-gegevens
Eerste validatie 31/07/2002

Tweede validatie 11/07/2005

Derde validatie 20/10/2008

Vierde validatie 24/10/2011

Vijfde validatie 02/02/2015

Audi Brussels
Organigram Audi Brussels inclusief werking van de 
milieudienst

Algemene voorstelling 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de gemeente Vorst, ligt de autoassemblagefabriek Audi Brussels ingesloten 
tussen een industrie- en woonzone, op een terrein van ongeveer 50 ha. Audi Brussels is de Belgische dochteronder-
neming binnen het Duitse Audi-concern, dat gevestigd is in Ingolstadt, waarbij alle productiedoelstellingen door dit 
moederbedrijf genomen worden. Op zijn beurt maakt de Audigroep deel uit van de Volkswagen-groep die gevestigd is 
in Wolfsburg. Op de vorige pagina kan u het toepassingsgebied terugvinden van waarbinnen de zorgsystemen gelden. 
In het Automotive Park zijn er vergunde installaties waarvoor Audi Brussels verantwoordelijk is. Dit zijn de installaties 
waarvoor Audi Brussels een vergunning heeft ingediend. Het gebouw wordt echter ook geëxploiteerd door andere 
firma’s. Elk van deze bedrijven moeten een milieuvergunning hebben voor hun activiteiten. Bijgevolg valt dit laatste 
niet onder de scope. 

Andere Audi-vestigingen bevinden zich in o.a. Györ en Neckarsulm en Mexico. Twee nieuwe vestigingen in 
Munchmünster (aluminiumgieterij) en Neuburg (driving experience-center) werden onlangs geopend. Audi Brussels 
is, sinds zijn oprichting 9 jaar geleden, de enige productievestiging met de vier ringen die de Audi A1 en zijn neven-
producten exclusief aan de wereld mag leveren. Dit is de eerste maal in de 60-jarige geschiedenis van de voormalige 
Volkswagen-vestiging. 

De succesbalans helt dan ook over naar de positieve zijde. De vestiging werkt volgens een tweeploegenstelsel en deze 
ploegen werken op maximale capaciteit. Bij de overgang naar Audi kwam er ook een nieuwe, moderne infrastructuur. 
Eind 2017 bedroeg het aantal werknemers bij Audi Brussels 2810 personen. Daarmee is Audi Brussels meteen één 
van de grootste en attractiefste industriële werkgevers in de Brusselse regio. 

Deze positie zal naar de toekomst alleen maar versterkt 
worden door de aankondiging van het nieuwe model dat 
Audi Brussels vanaf 2018 mag produceren: de Audi e-tron 
quattro. Een volledig elektrische SUV met een reikwijdte 
van ongeveer 500 km.

Productievolume 
Van de A1 driedeurs, die in mei 2010 op de markt werd 
gebracht, liepen er anno 2014 al meer dan 500.000 stuks 
van de band. 

In november 2011 begon de productie van de A1 vijf-
deurs. In 2014 verwelkomde Audi Brussels zijn nieuwste 
telgen: de Audi S1 en S1 Sportback. Dit zijn, met een 
vermogen van 231 pk, de sportieve topmodellen van de 
A1-reeks. De productie van de Audi A1 bedroeg in 2016 
105.252 wagens en in 2017 95.288 wagens. 

Vanaf 2018 gaat de “start of production”  van de Audi e-tron quattro van start, welke ingepland is voor eind augsutus 
2018. Tot deze datum blijft Audi Brussels de Audi A1 produceren.

Productiewijze- en techniek 
Productiewijze 
Met de fabriek in Brussel heeft Audi belangrijke productiecapaciteiten voor de voortzetting van de groei gegarande-
erd. 

Met als doel de fabriek in Brussel tot één van de best presterende locaties in de Audi-groep te ontwikkelen, heeft de 
onderneming het gehele productieproces geoptimaliseerd volgens het Audi Productiesysteem (APS). 

Tot de veelomvattende verbetering van de procesketens behoort ook de nauwe betrokkenheid van de externe toe-
leveranciers en de dienstverleners bij de productie. Korte doorlooptijden in de fabricage, geringe bestanden bij het 
voorraadbeheer en een hoge toegevoegde waarde zijn daarmee de doelstellingen waarop het herstructureringsproces 
wordt afgestemd. 

De introductie van het Audi Productiesysteem, met het groepswerk en het voortdurende optimaliseringsproces als 
kernelementen, speelt een centrale rol bij de efficiëntie van de productie en werd in Brussel met succes geïmplemen-
teerd, net zoals in Ingolstadt, Neckarsulm en Győr. 

De dagcapaciteit van de fabriek in Brussel voor de exclusieve productie van de Audi A1 bedraagt gemiddeld 520 
eenheden – een optimale voorwaarde voor een dynamische groei van het merk. Tevens zorgt het geïmplementeerde 
«shopfloormanagement» voor een sturing van het continue verbeteringsproces door een consistente ontwikkeling 
van processen en procedures op de werkvloer. De omwisseling naar de Audi e-tron quattro zal ervoor zorgen dat het 
aantal jobs per uur zal dalen naar 20. Dit betekent minder wagens produceren met meer handelingen per wagen.

De aanwezigheid van het management op deze werkvloer zorgt er voor dat oplossingen meteen gezocht worden en 
beslissingen meteen genomen worden.
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 SYMBOOL MILIEUASPECT AARD VAN HET MILIEUEFFECT

→
Lassen:
• Puntlassen
• MIG/MAG-lassen
• Laserlassen

• Koperafval
• Elektriciteitsverbruik
• Verbruik van inerte gassen (CO2 & argon)
• Afval van laserlampen
• Stofemissies
• Schroot door destructieve testen

→ Lijmen en monteren Afvalvorming door mastiekafval

◆
Gelieroven: binnen- en buitenkant van koffer en motorkap 
worden gelijmd en uitgehard in een oven

• Beperkte solventemissies
• Aardgasverbruik

Milieuaspecten binnen het proces van de carrosseriebouw

Onderbouw 1/2
Bodem vooraanBodem achteraan

Stuurhuis vooraan 
links

Linkerzijde binnen Rechterzijde 
buiten

Rechterzijde 
binnen

Deuren

Linkerzijde buiten

Kofferdeksel

Motorkap

Stuurhuis vooraan 
rechts

Onderbouw 3/4

Zijpanelen

Aanbouwdelen

Lijmen en monteren

Monteren

Lassen

Productietechnieken 
In de carrosseriebouw worden ongeveer 600 delen samengevoegd om een ruwe carrosserie te verkrijgen. Het merendeel van 
deze onderdelen wordt hoofdzakelijk in ons moederbedrijf in Ingolstadt in de goede vorm geperst en meestal per trein naar 
Brussel vervoerd. Het samenvoegen van de verschillende delen gebeurt via puntlassen, soldeer-en beschermingsgaslassen, 
verlijmen, … 

De bodemgroep, bestaande uit de voorbouw, de achterbouw en de bodemplaat, wordt met het zijdelingse geraamte en het 
dak aan het carrosseriegeraamte gevoegd. Deuren, motorkap en achterklep vervolledigen de carrosserie. Deze handelingen 
worden grotendeels door robots overgenomen. Enkel het monteren van de deuren gebeurt nog manueel. 

De grootste aanpassingen voor het nieuwe model zijn de overschakeling op een combinatie van aluminium en staal. Dit be-
tekent dat er nieuwe technieken aangewend worden om dit aluminium te behandelen en samen te voegen, zoals plooien, 
nieten en stiftlassen.Momenteel is er een robotiseringsgraad van 80%. 

Na een reiniging in de bodywash en een laatste kwaliteitscontrole wordt de carrosserie naar de lakafdeling getransporteerd. 

Het lakken van het gegalvaniseerde koetswerk in verschillende lagen gebeurt in 5 stappen, telkens gevolgd door een droog-
procédé in een uithardingsoven. Solventdampen die ontstaan in de ovens worden afgebroken in naverbranders alvorens uit-
gestoten te worden naar de buitenlucht. 

Eerste stap: VBH: Vorbehandelung. Dit is het ontvetten van de carrosserie in ontvettingsbaden en het aanbrengen van een 
fosfatatielaag om een betere hechting van de verf te garanderen. 

Tweede stap: KTL: Kathodische verfbaden. De carrosserie wordt onder stroom gezet waardoor de verf (eerste basislaag) door 
het spanningsverschil door het koetswerk aangetrokken wordt. 

Derde stap: Füller. Op de KTL-laag wordt de grondlaag (waterbasis) volautomatisch aangebracht. 

Vierde stap: Base Coat. De kleurverflaag op waterbasis wordt volautomatisch aangebracht. 

Vijfde stap: Clear Coat. De hoogglanzende vernislaag wordt volautomatisch aangebracht. 

Iedere stap wordt gevolgd door een kwaliteitscontrole met een eventuele correctie. De verschillende lagen, met een totale 
dikte van ongeveer 130 μm, vormen een bescherming tegen UV-licht, vochtigheid, zout en mechanische druk. 

Nadat de wagen zijn definitieve kleur gekregen heeft, wordt hij in de montage volledig volgens de wensen van de klant geas-
sembleerd. Het koetswerk wordt eerst “aangekleed”. De cockpit wordt ingebouwd, ruiten gekleefd, het remsysteem aange-
bracht. Hoogtepunt is dan de volautomatische “mariage”: motor, transmissie en assen worden volautomatisch in de wagen 
gebracht en verschroefd. Na de mariage wordt de wagen verder geassembleerd: inbouw van het front, plaatsen van de bin-
nenbekledingen, zetels, wielen, stuur enz. Na een allerlaatste kwaliteitscontrole is de wagen dan klaar voor verzending. 

In 2017 werd de montageafdeling voor het grootste deel omgebouwd. Om de grotere wagen te kunnen assembleren diende 
er een nieuwe draagstructuur voor de wagen geconstrueerd worden. Deze draagstructuren worden niet meer zoals vroeger 
door een lange ketting voortgetrokken, maar ieder draagsysteem heeft zijn individuele motor. De draagstructuren zijn niet 
langer grote haken in een C-vorm, maar iedere wagen steunt op 4 individueel in te stellen draagarmen. Ook werden de voor-
montagelijnen uitgerust met een in de hoogte instelbaar platform waardoor op iedere werkpost op de ideale werkhoogte 
kan gewerkt worden.

Deze productietechnieken behoren tot het gestandaardiseerde Audi Productiesysteem. Audi werkt er voortdurend aan om 
haar productietechnieken milieuvriendelijker te maken. Haar grootste zorg in dit verband is de milieubelasting van bepaalde 
fabricageprocessen in te perken zoals het extra lakken van de dakcontrastbogen.

Processchema 
Carrosseriebouw



 SYMBOOL MILIEUASPECT AARD VAN HET MILIEUEFFECT

Luchtafzuiging ovens/
Baden VBH KTL/
Spuitcabines

Waterzuivering

Afkleven van de wagens om 
contrastboog te schilderen

Vernissen van de wagen

Fosfatatiebad / Passivatie / 
Spoelbaden

Spuitcabine

Opwekken spanning voor KTL 
door gelijkrichter

Verbranden van aardgas voor 
de droogovens

• Vrijkomen van VOS’en
 > Troposferische ozonvorming
• Energieverbruik ventilatiegroepen

• Afvalvorming (gevaarlijk slibafval)
• Energieverbruik pompen
• Chemicaliënverbruik

• Afvalvorming (plastic, tape,…)

• Vorming van gevaarlijk afval (vernisafval)

• Energieverbruik
• Waterverbruik
• Vrijkomen van zware metalen in afvalwater
• Ontvettings- en fosfatatieslib

• Afvalvorming (verfslib) door opvang van  
overspray in watergordijn

• Elektriciteitsverbruik

• Uitputting van niet-hernieuwbare energie-
bronnen

• Aardgasverbruik

Milieuaspecten binnen het proces van de Lakafdeling

 SYMBOOL ACTIVITEIT AARD VAN HET MILIEUEFFECT

Verkleven van onderdelen: 
dakverstevigingen, cock-
pit en ruiten

Aanbrengen beschermfolie op 
kwetsbare delen wagen

Bevullingen van vloeistoffen: 
brandstof, koelvloeistof, 
ruitenwisser en klima. 

• Afval: onstaan van gevaarlijk afval onder de 
vorm van kleefresten

• Afval: ontstaan van restafval onder vorm van 
folieresten

• Verdampen van koelgas draagt bij tot broeika-
seffect

• Afval: Gevaarlijke producten

Milieuaspecten binnen het proces van de montage

Processchema 
Montage

Processchema 
Lakafdeling



Audi komt in het najaar van 2018 op de markt met een volledig elektrische, luxueuze SUV. Het Audi e-tron quattro 
concept geeft een concreet voorsmaakje van dit model. Deze wagen combineert rijplezier met een uitstekende au-
tonomie, een gewaagd design en uitstekend comfort. 

De Audi e-tron quattro gebruikt de kracht uit 3 elekrische motoren: één voor de vooras, de andere 2 voor de ach-
teras. De totale beschikbare output bedraagt 370 kW, waarmee deze conceptwagen zich als een sportwagen ge-
draagt. Bij een kick-down sprint de wagen naar 100 km/u binnen de 4,6 seconden en bereikt al snel de begrensde 
topsnelheid van 210 km/u. Dankzij een ingenieus managementsysteem communiceren de 3 motoren constant om 
in elke situatie een grootst mogelijke efficiëntie te halen.

Alle ruimte 
Het Audi e-tron quattro concept biedt volop ruimte en luxe voor vier personen. De bagageruimte heeft een inhoud 
van 615 liter. Alle displays in het interieur maken gebruik van OLED-technologie (OLED: organic light emitting dio-
des). Het voordeel is dat hiermee vrijwel iedere vorm kan worden gerealiseerd. Zo is de nieuwe Audi virtual cockpit 
nu curved OLED. De gebogen displays in het voorste gedeelte van de portieren dienen als ‘digitale buitenspiegels’. 
Uiteraard is er een snelle LTE (Long Term Evolution)-internetverbinding aan boord.

Lithium-ion accu in de bodem 
De voeding halen de 3 elektromotoren uit de grote lithium-ion batterij die geïntegreerd is in de bodem van de wa-
gen, waardoor de wagen uitgebalanceerd is naar gewicht en tevens een laag zwaartekrachtpunt krijgt. Deze batterij 
moet toelaten een range van 500 km te halen. Het “combined charging system” (CCS) maakt het mogelijk om de 
batterij zowel met gelijkstroom als wisselstroom op te laden. Met een output van 150 kW neemt een volledige 
laadcyclus slechts 50 minuten in beslag. Het studiemodel is ook uitgerust met Audi Wireless Charging, de technolo-
gie die inductief (draadloos) opladen mogelijk maakt. Om de accu op te laden, volstaat het om de auto via het auto-
matische parkeersysteem de juiste positie boven een laadplaat te laten innemen. 

Alles voor autonoom rijden 
Het studiemodel beschikt over alle technologieën die Audi heeft ontwikkeld voor autonoom rijden: radarsensors, 
een videocamera, ultrasone sensoren en een laserscanner. Alle data daarvan komt samen in zFAS, het Fahrassis-
tenzsteuergerät. Deze compacte module bevindt zich in de bagageruimte. zFAS is in staat een compleet model van 
de directe omgeving rond de auto samen te stellen en deze informatie door te geven aan alle (assistentie)systemen 
die nodig zijn voor autonoom rijden. Deze technologieën zijn bijna klaar voor serieproductie.

Luchtvering en vierwielbesturing 
De e-tron quattro concept heeft adaptieve luchtvering. Dit systeem zorgt er automatisch voor dat de carrosserie 
bij hoge snelheden dichter bij het wegdek komt te staan. Dit vermindert de luchtweerstand – goed voor de presta-
ties en het verbruik. Het vierwielbesturingssysteem combineert dynamische besturing vooraan met een apart stu-
ursysteem voor de achterwielen. Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen mee of tegen. Dit maakt de 
auto makkelijker te manoeuvreren bij lage snelheden en het verbetert de rijeigenschappen bij hoge(re) snelheden.

Een stroomlijn die werkt 
De vijfdeurs Audi e-tron quattro concept is 4,88 m lang, 1,93 m breed en slechts 1,54 m hoog. Mede dankzij de 
coupéachtige daklijn heeft de auto een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,25, een topwaarde in een segment 
waarin 0,30 gebruikelijk is. In het studiemodel zijn veel elektrisch bedienbare aerodynamische elementen verwerkt. 
Deze helpen actief de stroomlijn te verbeteren. In plaats van buitenspiegels heeft het studiemodel camera’s. De guns-
tige stroomlijn resulteert ook in een uitzonderlijk laag geluidsniveau in het interieur. Uiteraard maakt de e-tron quattro 
concept gebruik van Matrix laserlicht. Hierbij worden nu OLED-elementen ingezet. Ook voor de achterlichten gebruikt 
Audi OLED’s.

Het Audi e-tron quattro con-
cept: elektrisch rijplezier zon-
der compromissen
In 2015 presenteerde Audi tijdens de International Motor Show te Frank-
furt het Audi e-tron quattro concept. Deze wagen is Audi’s statement over de 
toekomst van de elektrische mobiliteit: het model is sportief, efficiënt en ge-
schikt voor alledaags gebruik. 



De milieudienst bij Audi 
Brussels: het goeie voor-
beeld van een multimoda-
le mobiliteit 
Het thema duurzaamheid is een belangrijke factor. De 
overheid en andere stakeholders stellen op dat vlak 
steeds meer eisen aan een onderneming. Om de fi-
ledruk te verminderen maakt Audi Brussels werk van 
verschillende mobiliteitsoplossingen (waarover meer in 
het hoofdstuk “mobiliteit”). Om deze initiatieven een 
grote slaagkans te geven moet men natuurlijk het goede 
voorbeeld stellen. Op dit vlak draagt de milieudienst van 
Audi Brussels haar steentje bij. Samen brengen zij een 
multimodale mix van carpooling, treinritten, de fiets, 
de bus en een elektrische moto aan de dag. Wij gingen 
even polsen naar hun beweegredenen en ervaringen.

Collega’s Ilse Vandereet en Bram Kessen komen met de 
trein naar het werk. Waarom is dit voor jullie een ideaal 
vervoersmiddel i.p.v. met de wagen te komen werken?

Bram: “Voor mij is het duidelijk: de trein is voor mij het 
ideale  vervoersmiddel tijdens de spits. Gezien ik in Me-
chelen woon en om tot bij Audi Brussels te geraken ik 
een lang stuk op de Brusselse R0 moet rijden, is de trein 
een handig alternatief om de structurele files te ontwi-
jken. Met de trein verlies je minder kostbare tijd”.

Ilse: “De trein is ook in mijn geval sneller, het station 
bevindt zich namelijk op de bedrijfssite en ik hoef niet 
over te stappen. Je kan je onderweg focussen op andere 
zaken dan de weg. Op die manier kom ik veel meer ont-
spannen op het werk aan. Ook kan je door het openbaar 
vervoer te nemen de aankoop en het onderhoud van een 
wagen uitsparen, en dat scheelt een hoop geld!”

Christian Stragier en afdelingshoofd Wim Verbeiren 
tonen ook het goede voorbeeld en doen sinds 2017 aan 
carpooling. Op die manier sparen zij een wagen uit in de 
drukke ochtendspits, en kunnen ze de kosten van het on-
derhoud drukken. We laten hen even aan het woord:

Christian:”Het begon allemaal met mijn wagen die op 
een dag door panne in de garage stond. Om mij uit de 
nood te helpen vroeg ik aan Wim of ik met hem kon 
meerijden, gezien we in dezelfde buurt wonen. Deze rit 
met een Q7 hybride wagen, welke voor het grootste deel 
elektrisch kan afgelegd worden, werd een succes. We 
merkten hoe vlot dit ging en dat het best aangenaam 
was om niet alleen naar het werk te rijden. Op deze ma-
nier konden we ook reeds de dagorde bespreken en the-
ma’s aanhalen waar we anders geen tijd voor hadden. 

We besloten vervolgens ons als carpooler te laten re-
gistreren, en rijden wanneer ons uurrooster het toelaat 
samen van en naar het werk. Op die manier geniet ik ook 
van een fiscaal voordeel.”

Wim: “Door samen naar het werk te rijden geven we als 
kaderfunctie ook een signaal naar andere werknemers. 
Hierbij tonen we aan dat carpoolen geen grote stap is 
en het toch een steentje bijdraagt tot een duurzamere 
wereld.”

Andere collega Aurélie Vanden Berghe komt dan weer 
het overgrote deel van de werkdagen met de fiets Au-
rélie: “Gezien ik op een 10-tal kilometer van de fabriek 
woon, is de fiets een handig vervoersmiddel. Op deze 
manier hoef ik niet te zoeken naar een parkeerplaats, 
hiermee spaar ik brandstofkosten uit en krijg ik nog eens 
een gratis work-out! Ook kan ik sinds begin 2018 ge-
nieten van een fietsvergoeding van 23 cent per gereden 
kilometer. Audi Brussels heeft ook douches en vestiaires 
ter beschikking, dus kan ik me na het fietsen gemakke-
lijk opfrissen. Op de dagen dat de wegen er te gevaarlijk 
bijliggen, zoals bij sneeuwval, kom ik gewoon met de 
bus”.

Ook collega Delphine Delmarche koos bewust niet voor 
een wagen, maar voor een elektrische moto.

Delphine: “Toen ik mijn vorige werkgever verliet en bij 
Audi Brussels begon, beschikte ik niet over een wagen. 
Gezien ik in Gent woon, ging ik op zoek naar een duurz-
amer en ecologischer alternatief voor de wagen, dat mij 
tevens sneller op mijn werk kon brengen. Zo kwam ik 
terecht bij de elektrische moto.

Fiscaal interessant en bestuurbaar met een rijbewijs 
klasse B! Zo kan ik mij sneller verplaatsen tussen de file 
en kan ik besparen op brandstofkosten. Ook veroorzaakt 
mijn moto zo goed als geen geur- en lawaaihinder, wat 
niet alleen goed is voor het milieu, maar wat mijn buren 
ook weten te appreciëren.  



CO₂

4.200

De CO2-emissies, die bij het gebruik van aardgas 
ontstaan, compenseert Audi Brussels door het ver-
werven van biogascertificaten. Hiermee spaart het 
jaarlijks 22.000 ton CO2 uit. Hiervoor kan men een 
Audi A3 Limousine 4.200 keer rond de aarde laten 
rijden.

Door de aankoop van 
groene stroom wordt 
er bij Audi Brussels 
sinds 2016 jaarlijks 
ongeveer 17.000 ton 
CO2 vermeden. Dat is 
zoveel als ongeveer 
1.500 personen 
jaarlijks uitstoten.

Bij Audi Brussels wordt er sinds 2018 
jaarlijks 4.250 ton CO2 gecompenseert 
door certificaten, welke niet door al-
ternatieve groene energiebronnen kan 
opgewekt worden. Een cruiseschip met 
4.000 passagiers kan daarvoor 5 dagen 
lang op zee varen.

5
1.500 5

Op het dak van Audi Brussels 
staat de grootste fotovoltaï-
sche installatie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. 
Deze installatie is zo groot als 
ongeveer 5 voetbalvelden.

AUDI 
BRUSSELS

Mission Zero

Audi Brussels heeft van de Belgische inspectie- en certificatie-instelling Vinçotte het certificaat „CO2-neutrale fa-
briek“ ontvangen.  
Alle processen in de productie en andere activiteiten in de fabriek die emissies genereren, worden ofwel afgedekt 
met hernieuwbare energieën (+/- 95 procent), ofwel gecompenseerd met milieuprojecten (+/- 5 procent). Audi 
Brussels is hiermee de eerste gecertificeerde  CO2-neutrale serieproducent in het premium segment wereldwijd.  

Dit jaar nog start Audi Brussels de productie van het eerste 
volelektrische seriemodel van de “vier ringen”. Dit model stelt 
een statement door zijn degelijke reikwijdte en zijn innovatie-
ve, digitale techniek aan boord. Audi streeft naar een diepgaan-
de aanpak als het op duurzame premium mobiliteit aankomt. 
De onderneming gaat bij de productie van zijn elektrische SUV 
dan ook heel omzichtig te werk met de voorhanden resources. 
Daarom wordt meteen al vanaf de productiestart  bij Audi Brus-
sels de serieversie van het Audi e-tron-prototype CO2-neutraal 
geproduceerd. „Onze eerste elektrische wagen is tevens de 
eerste in ons kernsegment die volledig klimaatneutraal is qua 
productie. We vermijden elke vorm van verspilling”, aldus Peter 
Kössler, Lid van het Directiecomité en verantwoordelijk voor 
productie en logistiek bij AUDI AG. „Tevens doen we er alles aan 
om al onze fabrieken in het concern nog duurzamer te maken. 
De volgende stap is onze fabrieken van groene stroom te voor-
zien. Vorig jaar waren wij de eerste onderneming die haar logis-
tiek treinverkeer in Duitsland klimaatneutraal heeft gemaakt. “ 

De Belgische fabriek zet in op drie belangrijke pijlers. De eerste 
pijler is de overschakeling op groene stroom. Dit is reeds in 
2012 in de fabriek omgezet. Bovendien is met  een oppervlakte 
van 37.000 m²  op de fabrieksdaken, de grootste fotovoltaï-
sche installatie van de regio geïnstalleerd. Jaarlijks bespaart de 
onderneming hierdoor 17.000 ton aan CO2 , het equivalent van 
een verbruik van ongeveer 1.500  personen. „Als eerste fab-

riek in het concern enkel en alleen voor elektrische wagens, is 
duurzaam en milieuvriendelijk produceren heel belangrijk voor 
ons”, aldus Patrick Danau, woordvoerder van de directie van 
Audi Brussels. „Wij zien dit als een maatschappelijke verplich-
ting, die alle partijen ten goede komt.“ 

Tweede pijler is de warmtevoorziening van de fabriek met 
behulp van hernieuwbare energieën, met inbegrip van de ver-
warming van de burelen. De fabriek dekt deze behoefte af met 
certificaten voor biogas. 

Dankzij hernieuwbare energieën bespaart Audi Brussels zoveel 
als 40.000 ton aan CO2-emissies per jaar. Daarmee dekken pij-
lers 1 en 2 meer dan 95 procent af van de energiebehoefte. 

Andere emissies, die momenteel nog niet dankzij hernieuw-
bare energieën vermeden kunnen worden, worden door Audi 
Brussels door zogenaamde carbon-credit-projecten (pijler drie) 
gecompenseerd. Daartoe rekenen we ook de emissies die door 
dienstwagens worden geproduceerd. “In 2014 waren we de 
eerste premiumproducent die zijn CO2-voetafdruk heeft laten 
opstellen en certificeren. Sindsdien werken we er  continu aan 
om deze nog verder te verkleinen”, aldus Rüdiger Recknagel, 
verantwoordelijk voor de milieubescherming bij AUDI AG. “Bo-
vendien installeren we in alle fabrieken nieuwe technologieën 
om ons waterverbruik te reduceren, schadelijke stoffen in de 
lucht te vermijden en het recycleren te verbeteren.”



De Audi Stiftung für Umwelt zet zich in voor goede doelen inzake milieu

Corporate social 
responsibility

Een gevoel voor maatschappelijke verantwoording 
hoort bij de bedrijfsleiding van Audi. Audi probeert 
een zo aangenaam mogelijke omgeving te creëren 
voor zijn medewerkers en is begaan met projecten 
die verder gaan dan de wettelijke grenzen of de 
deuren van zijn fabriek. 

DSU: De toekomstvisie van Audi 

Bij Audi willen we een leiderschapspositie blijven vervullen. We 
willen inspirerend zijn door een individuele, duurzame en premi-
um mobiliteit te leveren. De automobielsector is immers in een 
transitiefase: nieuwe competitie, nieuwe eisen van klanten & 
stakeholders en nieuwe gebieden om zaken te doen. Deze vooru-
itgang wordt gestuwd door digitalisatie, duurzaamheid en urba-
nisatie. Op deze manier ontstaan geheel nieuwe uitdagingen. De 
ontwikkelde strategie “’Audi. Taking the lead. 2025” beschrijft 
de visie, missie en doelen die we willen uiteenzetten om deze 
veranderingen te implementeren  en dit gaat verder dan gewoon 
producten en technologie. Het DSU model leidt de weg naar de 
toekomst: 

Digitalization: We digitaliseren onze processen en creëren zo 
een platform voor geïntegreerde & verbonden premium mobili-
teit en digitale diensten; 

Sustainability: We kiezen resoluut voor duurzaamheid in onze 
wagens en diensten doorheen de gehele keten; 

Urbanization: Door samen te werken met steden van over de 
hele wereld verzekeren we de toegang tot individuele en stadsv-
riendelijke mobiliteit. 

Attractieve arbeidsvoorwaarden aanbieden 

Gemotiveerde en geëngageerde medewerkers dragen bij tot 
het succes van ons bedrijf. Een reden temeer om er alles aan te 
doen om een toppositie te bemachtigen tussen de populairste 
werkgevers in België. Bij Audi Brussels benadrukken wij de waar-
den innovatie, professionaliteit en mensgerichtheid. Wij weten 
immers dat enthousiaste medewerkers de beste basis zijn om 
klanten over de hele wereld enthousiast te maken. 

Om deze eis te vervullen, hebben wij persoonlijke ontwikkeling 
centraal gesteld: onze medewerkers worden van in het begin 
begeleid, gestimuleerd en opgevolgd om hun sterke punten, 
hun ideeën en hun kennis volledig te kunnen ontplooien. Daar-
voor hanteren wij een systematisch, doelgericht en diepgaand 
opvolgsysteem voor de persoonlijke ontwikkeling van alle me-
dewerkers. Leiding geven, motiveren en groeien zijn bij ons on-
losmakelijk verbonden: de verantwoordelijkheden worden door 
een doelgerichte persoonlijke ontwikkeling in het leerproces 

ondersteund. De medewerkers van Audi Brussels krijgen vakge-
richte scholingen, bijvoorbeeld op het gebied van voertuig- en 
installatietechnieken. Zij kunnen echter ook aan interdiscipli-
naire bijscholingen deelnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
soft skills (presentatietechnieken, doelgerichte gesprekken voe-
ren, enz.) en taalcursussen volgen. 

Naast deze meer cognitieve stimulansen wordt er ook aan de fy-
sische werkomgeving van de medewerkers gedacht. Een project 
rond modernisering van de bureelomgevingen zorgt ervoor dat 
elke bureelmedewerker in een moderne en aangename omge-
ving kan werken, die aanpasbaar is aan zijn noden. 

Tevens biedt Audi Brussels zijn medewerkers de mogelijkheid 
om via een kortingsboekje in allerlei winkels van kortingen te 
genieten, en heeft elke medewerker de kans om in te tekenen 
op de MAFG (Mittarbeider Fahrzeug Geschäft), een systeem om 
tegen attractieve voorwaarden een Audi wagen op een jaarlijkse 
basis te huren. 

Dit beleid scoort, en dat vertaalt zich onder meer in het label 
“Top Employer”, waar Audi Brussels zowel in 2016 als 2017 mee 
bekroond werd. De jury beloonde vooral de attractieve, flexibele 
en prestatiegerichte loonpolitiek, de individuele ontwikkelings-
mogelijkheden voor de medewerkers en het evolutieproces van 
de werkomgeving van kaderleden.

Levenskwaliteit verhogen 

Audi Brussels draagt actief bij om de aantrekkelijkheid en de le-
venskwaliteit van de vestiging te verhogen. Hierbij gaat het om 
fundamentele dingen, zoals de medewerkers laten deelnemen 
in de winst. Ook om de gezondheidstoestand van de medewer-
kers te verbeteren, wil Audi Brussels zich engageren. Zo vinden 
ergonomische principes al sinds geregelde tijd een weg naar de 
werkvloer. Het basisprincipe van ergonomie is dat de werkplek 
aan de mens moet worden aangepast waardoor hij minder be-
last wordt. Omwille van de centraal geplaatste levenskwaliteit 
van zijn medewerkers biedt Audi Brussels als eerste werkgever 
in België een check-up aan. Deze Audi check-up biedt elke mede-
werker de kans om elke drie tot vijf jaar een balans van zijn ge-
zondheidstoestand te laten opmaken. Dit op volledig vrijwillige 
basis en volledig gratis. De check-up vindt bovendien plaats tij-
dens de arbeidsuren. In 2016 kreeg de medische dienst ook ver-
sterking van een diëtiste. Mensen die zich willen inzetten om te 
vermageren of hun eetgewoontes aan te passen kunnen ook hier 
op vrijwillige basis terecht. Dit initiatief kon tot nu toe al een 
paar mooie resultaten voorleggen. Deze acties werden in 2017 
uitgebreid met sessies yoga en mindfullness, die tijdens de mid-
dagpauze plaatsvinden om de mensen te helpen ontspannen.

Tevens staat AUDI AG bekend voor zijn voorbeeldige integratie 

van mensen met fysieke onbekwaamheden. Dit is bij Audi Brus-
sels niet anders. Het interne “Handycraftteam” bestaat uit zo’n 
twintigtal mensen die na een (arbeids)ongeval toch aan de slag 
kunnen blijven binnen de onderneming. 

Audi Stiftung für Umwelt GmbH (Audi Stichting 
voor het Milieu) 

Eind 2009 heeft AUDI AG zijn verbintenis voor milieubescher-
ming versterkt. Als onderdeel van deze verbintenis heeft het 
een stichting opgericht met een nominaal kapitaal van 5 miljoen 
euro. Dit bedrag wordt exclusief gebruikt voor goede doelen in 
het domein van de 3 P’s (people, planet & profit), waarbij er 
gewerkt wordt over de grenzen van de wettelijke verplichtingen 
heen. Een extra kapitaalsinjectie werd eind 2017 voorzien.

Een recent project, geleid door de Stiftung en welke ook door 
Audi Brussels zal ondersteund worden, is het houden en on-
derzoeken van honingbijen. De honingbij is onmisbaar bij de 
voedselproductie en daarom een onmisbaar dier voor de mens. 
De honingbij heeft het moeilijk  en is een onmisbare schakel 
binnen vele ecosystemen. Daarom riep Audi het Smart HOBOS 
syteem in het leven. Dit is een verderzetting van het interactieve 
HOBOS (HoneyBee Online Studies), geleid door bijenkenner Prof. 
Jürgen Tautz. Een Smart HOBOS module is niets anders dan een 
bijenkast met daarin een 360° draaibare robotarm uitgerust met 
infrarood- en warmtecamera’s en nog vele andere meetsondes. 
Daarmee krijgen we een volledig nieuw zicht in de bijenwereld 
en levert dit wetenschappers  nieuwe inzichten die met vorige 
onderzoeksmethoden nog niet mogelijk waren. Deze bijenkorven 
zullen geplaatst worden in landen waar een Audi vestiging aan-
wezig is, dit vaak in samenwerking met locale gemeenschappen.

Het doel van de studie is met deze meetdata na te gaan hoe ni-
euwe behandelingsmethoden tegen parasieten de bijenkolonies 
beïnvloeden. Tevens wil de studie de impact van klimaatsopwar-
ming op deze bijen nagaan. 

Men kan verder ook stellen dat de laatste jaren er steeds meer 
aandacht gekomen is om bijen in de stad te gaan houden, wel-
ke de locatie van Audi Brussels ideaal maakt. Voor bestuivende 
insecten vormen onze tuinen, parken en het openbaar groen 
in tegenstelling tot monotone landbouwgebieden immers een 
belangrijk bevoorraadgebied. In de tuinen en openbare parken 
wordt immers veel minder gif gebruikt, en is er vaak een groot 
aanbod van bloeiende planten gedurende het hele jaar aanwe-
zig. Meer info hierover kan teruggevonden worden in het hoofd-
stuk “indirecte milieueffecten”.

Infosessie buurtbewoners 

Audi Brussels voelt zich betrokken bij het welzijn van de omwo-
nenden rond de productiesite. Daarom wordt er op geregelde 
basis een infosessie voor de buurtbewoners georganiseerd waar 
de belangrijkste milieuthema’s worden voorgesteld en tijdens 
dewelke een antwoord wordt gegeven op al hun vragen. 

Tevens werd voor de buurtbewoners een meldpunt opgericht via 
de oproepcentrale van Audi Brussels waar deze mensen terecht 

kunnen met vragen of het melden van klachten. Op deze 
manier kan Audi Brussels deze mensen veel sneller te hulp 
schieten. Sinds 2015 werden er reeds een aantal vragen en 
klachten via dit meldpunt ingediend, welke op deze manier 
efficiënt opgelost konden worden.

Eind 2016 hebben we de buurtbewoners opnieuw uitgeno-
digd om hen op de hoogte te brengen van de geplande om-

bouwwerkzaamheden in 2017 en 2018. 



Efficiëntie bij alle processen

Efficiëntie is het basisprincipe achter alle processen bij Audi, van de productie tot de auto’s 
zelf. Dit omvat het vermijden van milieubelastende stoffen, het optimaal inzetten van grond-
stoffen en het gebruiken van de laatste technologie voor water en energie. Audi verbruikt 
energie, water en ruwe materialen bij het fabriceren van zijn auto’s. Afval, afvalwater en 
emissies komen bij deze processen vrij. Bij Audi Brussels probeert men deze input en output 
constant te verkleinen. Het recycleren van materialen heeft zonder twijfel een positief effect: 
grondstoffen worden herbruikt of verschillende malen teruggewonnen. Dit is een beginsel om 
milieuverontreiniging te kunnen voorkomen.

Lakafdeling 

Het lakken van de carrosserieën is het deel uit de gehele 
productieketen van een A1 met de grootste milieurelevantie. 
Solventemissies zijn drastisch gedaald sinds de overschake-
ling naar verven op waterbasis en het installeren van naver-
branders. Onlangs nog werd de naverbrander van Decklack 
2 vernieuwd en zijn we sinds augustus 2017 overgeschakeld 
op watergedragen primer (=Füller). Hiervoor werd de be-
staande fülleroven verlengd omdat de droogtijd van water-
gedragen primer langer is.  Alle verven zijn loodvrij. Door 
de automatisatiegraad op een continue basis te verhogen, 
worden spuitverliezen geminimaliseerd. Dit houdt ook de 
elektrostatische verfapplicatie in. 

De lakafdeling werkt nu ook met “flatstream spuitkoppen” 
voor het aanbrengen van de mastiekafdichtingen op de car-
rosserie. In plaats van met een druk van 120 bar te werken, 
vereisen deze nieuwe spuitkoppen nog maar 30 tot 40 bar. 
Tevens werden er GAD (grote-naadafdichting) robotten ver-
vangen welke mastiek aanbrengen op carrosserienaden. De 
nieuwe robotten doen het mastiekverbruik met 1/3 dalen 
bovenop de maatregelen waarbij mastiekoverschotten wor-
den gefilterd, terug in een silo gepompt en hergebruikt.

Watergordijnen in de verfcabines reduceren het vrijkomen 
van verfdeeltjes. De onttrokken lucht uit de drogers wordt 
afgeleid naar een naverbrander die deze zuivert.

Ook het spoel-
middelverbruik 
werd geoptima-
liseerd door een 
nauwgezette 
opvolging van de 
verbruiken. Dit 
heeft geleid tot 
een significante 
daling van het 
verbruik in de 
clearcoatinstal-
latie. Ook is men 
gestart met de 
extra opvang van 
spoelsolvent van 
de lakrobotten. 
Vroeger werd het 
deel van de korte 
spoelcyclus mee 
gestuurd met 
het water van 
het watergordijn 

waarbij dit verdampte, nu wordt dit apart opgevangen in een 
solventtank. Eind 2017 werd een nieuw type watergedragen 
spoelmiddel geïntroduceerd.  Dit spoelmiddel heeft een aan-
gename geur en een sterk oplossend vermogen, en daarmee 
zeer geschikt voor een krachtige reiniging van verfspuitpisto-
len en leidingen.

De nieuwe voorbehandelingsinstallatie voor de behandeling 
van carrosserieën werd eind 2015 in dienst genomen. Dit 
volledig nieuwe gebouw werd volgens de state of the art 
technieken uitgerust. Het doel was om een daling van 20% 
aan waterverbruik te realiseren ten opzichte van de oude 
installatie. De huidige resultaten tonen zelfs een daling van 
50% aan! 

De optimalisatie is mogelijk door het verbeteren van de pro-
ceslijn. Zo zijn de nieuwe procesbaden verkleind, is er een 
maximaal hergebruik van een aantal waterstromen voor een 
tweede toepassing door het properste water een tweede 
maal te gebruiken in een sterker vervuild bad (cascadesys-
teem) en is er een aanpassing van het aantal behandelings-
baden in functie van deze cascadespoelingen. 

Gevaarlijke producten 

Audi Brussels wil investeren in een efficiënte opvolging en 
stockage van alle gevaarlijke producten die er binnen de 
onderneming gebruikt worden (o.a. verf en mastiek). Dit om 
verspillingen tegen te gaan, om veiliger te kunnen handelen 
met deze producten en om emissies naar het milieu te voor-
komen. Voorbije jaren werd er extra tijd geïnvesteerd in dit 
thema. Veel interne rondgangen werden gehouden om de 
opslag van gevaarlijke producten tot in de details in orde te 
stellen.

Verder ging de laatste fase van de CLP-verordening in. Dit 
betekent een nieuwe classificatie en nieuwe etikettering van 
gevaarlijke producten. Ook hier werden inspanningen gele-
verd om Audi Brussels up-to-date te zetten met deze nieuwe 
wetgeving. Hier kwam veel opleiding bij te kijken om de ver-
antwoordelijken en gebruikers op de hoogte te stellen van 
bijvoorbeeld nieuwe pictogrammen.

Wegens de nieuwe wetgeving “mobile airco directive” moe-
ten airco’s in wagens met een klimaatvriendelijker koelmid-
del worden uitgerust. Het koelmiddel R1234yf voldoet aan 
deze eisen, maar de eisen naar opslag zijn hiervoor strenger. 
Een speciale bovengrondse tank voorzien van diverse brand-
preventiemaatregelen en omringende brandmuren, werd 
hiervoor op de site gebouwd. 

Aansluitend hierop kreeg de ondergrondse opslagruimte 
voor brandstofciternes ook een geheel nieuwe onder-

grond. Deze ondergrond, bestaande uit een vloeistofdichte 
epoxylaag, moet waterinsijpeling tegengaan en fungeren als 
opvangbak bij eventuele lekken.

Ook op het vernieuwde afvalpark werden er aanpassingen 
doorgevoerd voor de opslag van de gevaarlijke afvalstoffen. 
Zo werden er nieuwe ondergrondse inkuipingen voorzien 
voor het opvangen van mogelijke spills en werd de onder-
grond volledig vernieuwd. 

Energie-efficiëntie 
Het energievraagstuk is ongetwijfeld één van dé grote 
onderwerpen van vandaag. We worden geconfronteerd 
met een stijgende vraag naar energie op wereldschaal, een 
beperkte voorraad aan fossiele brandstoffen en de noodzaak 
om een daadwerkelijke ommekeer te realiseren in de uit-
stoot voor broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de 
opwarming van de aarde. Een verschuiving realiseren naar 
een hogere energie-efficiëntie is dan ook noodzakelijk. Audi 
Brussels wil dan ook investeren in energie-efficiëntie van de 
productieprocessen.

Dat Audi de stap zette naar ISO 50001 was dan ook logisch, 
waarover later meer. Dankzij de invoering van een nieuw 
aankoopbeleid dat een onderdeel van deze stap is, zijn lever-
anciers verplicht rekening te houden met een energielasten-
boek waarin voorwaarden opgenomen zijn voor energie-effi-
ciëntie van installaties en toestellen. 

Bij basisaankopen zijn er bijvoorbeeld voorwaarden voor 
energieklassen van motoren, frequentieregeling van aandri-
jfsystemen, een verbod op warmteopwekking door elektri-
sche energie enz… Bij duurdere aankopen is het maken van 
een kwaliteitsvolle inschatting van het energieverbruik over 
de volledige levensduur van de installatie verplicht. 

Energie-efficiëntie is een must voor Audi. Van elektriciteit  
voor installaties en machines, van aardgas voor productie-
processen tot ruimteverwarming en technische warmte: 
voor alle types van consumptie moet er voordeel gehaald 
worden uit potentiële besparingen en het toepassen van 

efficiënte technologieën – of deze energie nu zelf opgewekt 
is of van buitenaf komt. Het doel is een besparing van 25% 
in 2018 ten opzichte van 2011. Een mooi voorbeeld van het 
reduceren van energieconsumptie is het intelligent beheren 
van ventilatiesystemen door het gebruik van sensoren. 

Om het verhaal rond energieefficiënte bij Audi Brussels 
kracht bij te zetten, werd de zuidelijke energiecentrale be-
gin 2015 uitgerust met een warmtekrachtkoppeling. Een 
warmtekrachtkoppeling is een brandstofbesparende manier 
om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in 
één proces. Zowel de elektriciteit als de warmte worden dan 
op een nuttige manier aangewend. Hierdoor wordt minder 
brandstof verbruikt dan wanneer warmte en elektriciteit 
apart worden opgewekt. Door warmte en stroom samen op 
te wekken kan 18% van de gezamenlijke CO2 –uitstoot bes-
paard worden. Deze warmtekrachtkoppeling moet toelaten 
de nullast op gebied van warmtebehoefte af te dekken, wel-
ke ongeveer 2 MWth bedraagt. 

In de Karobau werd in aanloop van het nieuwe model “di-
odenlasers” in gebruik genomen, deze nieuwe techniek 
om aluminiumdelen met elkaar te verbinden spaart 30% 
energie uit t.o.v. klassieke laserbronnen die ervoor werden 
gebruikt. In diezelfde afdeling werden ook nieuwe venti-
latiegroepen in gebruik genomen die functioneren op basis 
van warm water, waarmee ze 3.500 MWh per jaar uitsparen. 
Daarmee kunnen 800 gezinnen voor een heel jaar aan ener-
gie voorzien worden!

Ook nieuw is de installatie van een laagtemperatuursnet-
werk van warm water. Door de recupetatie van condensa-
tiewarmte van de verwarmingsketel in gebouw G1 kon dit 
bijkomende netwerk voor gebouwverwarming giïnstaleerd 
worden. Hierdoor kan er zo’n 1.000 MWh uitgespaard wor-
den. De investeringen die zullen gebeuren om de nieuwe 
Audi e-tron quattro te kunnen produceren zullen allen ook 
efficiëntieverbeteringen op vlak van energie met zich mee-
brengen. Zowel in de karobau als de montage zal het groots-
te deel van de bestaande installaties vernieuwd worden door 
moderne en meer besparende installaties.





Recyclage 

Iedere wagen die het logo met de vier ringen draagt, is ontworpen met het oog op een 
extreem lang leven. Dat is de belofte die Audi aan elk van zijn klanten doet en de grote 
verantwoordelijkheid die het merk opneemt voor de bescherming van het milieu. Om die reden 
speelt recycleren bij Audi een centrale rol, van de ontwikkeling tot de productie. 

Recycling is ecologisch en economisch zinvol 

Het recyclingconcept 

Om te komen tot maximale recyclage van afvalstoffen doet Audi beroep op een professionele partner voor 
afvalbeheer. Periodiek wordt de samenwerking geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Op die manier wordt 
voortdurend gewerkt aan continu verbeteren.  

Het huidige afvalcontract is gestart midden 2015 en loopt tot midden 2018. Voor het eerst werd niet enkel de 
externe verwerking van afvalstoffen opgenomen maar ook de uitbating van het interne afvalpark bij Audi Brussels. 
Dit met de bedoeling om de interne afvalbehandeling op het afvalpark en de externe verwerking van afvalstoffen op 
elkaar af te stemmen. Hiermee werd een belangrijke eerste stap gezet richting integraal afvalbeheer van aan de bron 
tot bij de verwerker. De praktische uitvoering van het afvalbeheer op de site gebeurt bijgevolg door de afvalophaler 
waarbij deze ook instaat voor het formuleren van verbetervoorstellen. Deze voorstellen worden vervolgens door 
de milieudienst verder bekeken samen met andere innovatieprojecten. De focus van de milieudienst werd hiermee 
verlegd van operationele opvolging naar continu verbetering. Dit heeft onder meer geleid tot optimalisaties van 
afvalinstallaties (o.a. Rollpacker en monobloc voor karton, containers gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, schrootpers), 
optimalisatie van de personeelsorganisatie op het afvalpark (o.a. taken, werkuren), verbetering van de selectieve 
inzameling van diverse afvalstoffen (o.a. PS-Trays, PMD, karton, folie, gevaarlijk afval), start opmaak van afvalplannen 
per afdeling, enz.       

Een nieuw afvalcontract wordt verwacht in de loop van 2018. Bij de uitschrijving zal de optie voorzien worden dat 
de afvalverwerker eventueel kan instaan voor de interne inzameling. Op deze manier kunnen maatregelen genomen 
worden aan de bron en gerichte sensibiliseringsacties opgezet worden rond selectieve inzameling van afvalstoffen. 
Een eerste proefproject is momenteel in omzetting in de nieuwe batterijproductie voor het nieuwe automodel. Hieruit 
zullen dan besluiten getrokken worden om vervolgens de krijtlijnen vast te leggen voor het toekomstig afvalbeheer bij 
Audi Brussels. 

In het kader van continu verbeteren werd in 2017 ook een benchmarkstudie uitgevoerd op groepsniveau. Voor vier 
productiesites van Audi werd het afvalbeheer vergeleken en werden voorstellen gedaan voor verdere detaillering van 
de analyse om te komen tot concrete verbetermaatregelen. Het verder verloop zal bepaald worden in de loop van 
2018.   

Polystyreen-trays worden apart ingezameld



Weten is succes 

Bewustmaking 

Een bewustzijn creëren bij de werknemers is van cruciaal 
belang voor het succes van een milieumanagementsys-
teem. Audi Brussels engageert zich hiertoe op allerlei 
verschillende manieren. Via affichecampagnes wordt de 
juiste procedure omtrent het werken met gevaarlijke pro-
ducten onder de aandacht gebracht, via popupvensters 
bij het opstarten van de computers worden mensen be-
wust gemaakt van het uitschakelen van hun elektronische 
toestellen. 

Via de groepsgesprekken, gesprekken die gehouden wor-
den voor alle medewerkers, hebben we de mogelijkheid 
gecreëerd om milieucommunicatie naar de werknemers 
te organiseren. Dit systeem zorgt ervoor dat de milieu-
communicatie alle uithoeken van de onderneming kan 
bereiken. Via deze vergaderingen kunnen medewerkers 
steeds opmerkingen formuleren. Deze opmerkingen wor-
den teruggekoppeld en kunnen tot nieuwe inzichten lei-
den. Toch zal dit naar de toekomst nog versterkt worden 
door de introductie van een shopfloormanagement. 

Verder is AudiMax in het leven geroepen, een digitaal 
systeem waar werknemers ideeën kunnen posten die ef-
ficiëntieverbeteringen kunnen opleveren, waaronder ook 
milieugerelateerde en veiligheidsgerelateerde oplossin-
gen. Voor oplossingen die voordelen opleveren worden 
de verantwoordelijke werknemers beloond, wat mede 
ook hun bewustzijn en betrokkenheid vergroot. Een mooi 
voorbeeld van AudiMax omtrent besparingen kan men 
terugvinden in de lakafdeling: twee van elkaar onafhan-
kelijke ideeën hebben er samen toe geleid dat bij een A1 
in twee kleuren op de basislaag bespaard kan worden, 
omdat ze erna toch met een andere verflaag gedeeltelijk 
wordt afgedekt. Bovendien zorgde een inventieve pro-
grammawijziging er tevens voor dat de methode op alle 
modellen kan worden toegepast, dus ook op de driedeurs 
en de auto’s met een panoramadak. De besparing, die dit 
idee op jaarbasis oplevert, bedraagt rond de 11.780 liter 
verf. 

Om de doelstellingen omtrent milieu en de globale mi-
lieuproblemen duidelijk te maken aan alle medewerkers 
van het concern, en om hun wegwijs te maken hoe zij hun 
steentje kunnen bijdragen, zal er een digitaal platform 
beschikbaar worden gesteld die de medewerkers een 
rondleiding zal geven doorheen de verschillende facetten 
van milieuzorg bij Audi. Neckarsulm, Ingolstadt, Györ en 

Brussel sloegen hierbij de handen in elkaar en kwamen 
op de proppen met een opleiding omtrent de milieupro-
blematiek in de fabrieken en hoe iedere Audi werknemer 
hieraan positief kan bijdragen. Deze opleiding werd 
medio 2017 uitgerold naar de personeelsleden van Audi 
Brussels. Andere fabrieken zullen volgen. Nieuwe mede-
werkers zullen vanaf dan ook steeds uitgenodigd worden 
om deze opleiding te voltooien.

Opleiding 

Alle nieuwe personeelsleden (ook studenten) krijgen een 
basisopleiding milieu. Het doel is om alle medewerkers 
te bereiken door middel van vorming en/of communicatie 
om hen uit te leggen hoe zij moeten handelen om het 
milieu te beschermen. Deze basisopleiding milieu werd 
vernieuwd, hiermee werd ze aangepast aan de binnen 
Audi Brussels nieuwe thema’s zoals een vernieuwd afval-
beleid, mobiliteit, e.d. 

Sinds begin 2017 bezit Audi Brussels een vernieuwd 
opleidingscentrum. Deze interactieve ruimte moet de 
poluatie in een gecontroleerde omgeving basisprincipes 
van werken bij Audi Brussels bijbrengen. Dit gaat van om-
gaan met verschillende gereedschappen, het herkennen 
van gevaarlijke stoffen tot leren werken met spanningen. 
Ook voor milieu werd er een zone voorzien. Hier leren 
arbeiders over energieverspillingen (bv de wisselwerking 
van schone oppervlakken en lichtsterkte, over het uitsch-
akelen van apparaten i.p.v. ze in standby te laten) en over 
het sorteren van afval. In 2018 worden deze modules uit-
gebreid met het thema waterverspillingen en perslucht-
lekken.

Het  “Safety Game”, een opleiding voor contractoren 
en externe medewerkers, is sinds 2013 in het leven ge-
roepen bij Audi Brussels. Deze opleiding gebeurt via het 
moderne concept “serious gaming”. Wanneer contrac-
toren aangenomen worden om bij Audi Brussels werken 
te komen uitvoeren, moeten zij een voorafgaand video-
game spelen. Dit game is taalonafhankelijk waarbij alles 
visueel wordt voorgesteld. Het game speelt zich volledig 
af binnen een gedigitaliseerde Audi Brussels-omgeving 
waarbij de speler 14 niveaus doorloopt die hen opleidt 
en ondervraagt over milieu, veiligheid en gezondheid. In 
2017 werd de basis gelegd voor een update waarbij het 
thema “geheimhouding en fotografeerverbod” opgeno-
men werd.

Begrijpbare communicatieprocessen verzekeren een succesvol milieumanage-
ment. Audi biedt zijn medewerkers verscheidene opleidings- en communica-
tiekanalen, zorgt voor de opleiding van externe partners en voert een dialoog 
met verschillende universiteiten en middelbare scholen. 

Samenwerking met scholen en universiteiten 
Audi heeft in de loop der jaren een samenwerking opgestart met verschillende scholen en universiteiten voor het uit-
voeren van verscheidene projecten. Zo heeft Audi Brussels een succesvol project met twee middelbare scholen, één in 
Halle en één in Sint-Pieters-Woluwe. Omdat het Belgisch onderwijssysteem zeer theoretisch is en niet toegespitst op 
industriële activiteiten komen per jaar ongeveer 20 leerlingen van 16 à 17 jaar een specifieke Audi-opleiding volgen 
deels op school en deels in de fabriek. Initieel ging het om een opleiding in de afdeling Karobau, maar dit concept is 
momenteel ook in de montage en het gebouwenonderhoud ingevoerd. Sommige van deze leerlingen werden in 2014 
vast in dienst genomen. Hierdoor werden ze collega’s van de personen die hen als student begeleid hadden. 

Verder engageert Audi Brussels zich in het samenwerken met universiteiten en hogescholen door het aanreiken van 
plaatsen voor studenten en stagiairs. Sinds 2008 komen er stagiairs terecht in alle divisies van de onderneming. Deze 
zorgen voor een goede ondersteuning bij projecten waar ze mede verantwoordelijk voor zijn, worden op deze manier 
klaargestoomd voor het beroepsleven en zorgen voor een frisse wind en nieuwe ideeën. Ze zien de dingen immers met 
andere ogen, en dat is goed voor de onderneming. De milieu- en preventiedienst staat altijd open ter verwelkoming 
van studenten die een eind- of stagewerk moeten maken. 



Het milieu- en energiemanagementsysteem– continue 
verbetering 

Audits 

De onderneming werd geauditeerd volgens de EMAS III-veror-
dening en de ISO 50001-norm tijdens de herfst van 2014, en 
verkreeg voor beide managementsystemen een hercertificatie. 
In 2015 en 2016 werden beide certificaten behouden tijdens 
de toezichtsaudit waarbij de hoge effectiviteit en kwaliteit van 
het milieu-en energiemanagementsysteem werd bevestigd. 

Aangezien de geactualiseeerde versie van de ISO 14001 norm 
in september 2015 werd gepubliceerd (waarop de EMAS ver-
ordening zich steunt) en reeds gecertificeerde milieuzorgsys-
temen binnen de 3 jaar aan de nieuwe norm dienen te worden 
getoetst, vond eind maart 2018 voor beide managementsys-
temen een hercertificeringsaudit plaats. Tijdens deze audit 
werd deze milieuverklaring bestudeerd en gevalideerd door 
de milieuverificateurs van een geaccrediteerde certificatie-in-
stelling. Naast de appreciatie van de externe auditeurs werden 
er interne milieuaudits uitgevoerd in de loop van 2016 en 
2017. Aan de hand van foto’s en rapporten werd er gepeild en 
opgevolgd of de geldende werkinstructies en voorschriften op 
de werkvloer nageleefd werden. De werking van het milieube-
heerssysteem werd nagegaan tijdens de systeemaudit medio 
2016. 

In september 2017 werd door een externe auditbureau een 
compliance audit uitgevoerd om de correcte naleving van de 
vigerende verplichtingen uit de milieuvergunning van 5 april 
2017 te controleren.Tijdens deze verschillende audits werd 
nagegaan of de voorgeschreven methodieken overeenkomen 
met de realiteit. Daarnaast werden niet-conformiteiten opge-
spoord en in een actieplan opgenomen. Gedurende de interne 
milieurondgangen werd er tevens gelet op de “huishoudelijke” 
manieren om energie te besparen. 

Ondanks de hoge kwaliteit van het milieumanagementsys-
teem, brachten deze interne controles verbeteringspotentieel 
aan het licht bij vele bedrijfsprocessen en procedures. De ver-
zekerde compliance met wetgevingen en Audi-standaarden is 
echter van overtreffend belang in deze gewijzigde context van 
de ISO 14001 norm. 

Risicoanalyse 

Audi Brussels beschikt over een milieu- en energieaspecten-
register dat tot stand komt via een milieu- en energieanalyse. 
Hierdoor kunnen er in de eerste plaats milieuproblemen voor-
komen worden, kan er als er iets gebeurt gemakkelijker inge-
grepen worden en kan er beoordeeld worden waar er binnen 
de organisatie noden zijn die verbeterd kunnen worden op het 
vlak van milieu en energie. 

In deze analyse worden alle activiteiten geïnventariseerd 
die tot een milieueffect kunnen leiden. Aan de hand van een 
risicoanalyse van deze opgelijste activiteiten (= milieu- en 
energieaspecten) worden de significante milieu- en energieas-
pecten gesignaleerd. De risicoanalyse houdt rekening met 
milieutechnische parameters, de van toepassing zijnde mili-
euwetgeving en de context van de organisatie. Elk significant 
milieu- en energieaspect dient beheerst te worden. 

De beheersmethodes (nieuwe of aangepaste) worden opgeno-
men in het milieuactieplan teneinde de effecten op het milieu 
continu te verlagen. Elke belangrijke wijziging aan een ins-
tallatie geeft aanleiding tot een nieuwe milieuanalyse van de 
betrokken activiteit. 

Beoordeling van het managementsysteem 

De vertegenwoordiger en verantwoordelijke van het energie- 
en milieumanagementsysteem worden op regelmatige basis 
geïnformeerd over de essentiële resultaten van deze interne 

controles, over de trends, de data en de feiten aangaande de 
milieubescherming.

Deze milieu- en energiebeheerder benoemt de milieucoördina-
tor als uitvoerder van het milieubeleid en de energiemanager 
als uitvoerder van het energiebeleid. Eenmaal per jaar, tijdens 
de managementreview, vindt er een beoordeling plaats van 
het systeem door de directie. 

De resultaten uit deze beoordeling en de resultaten uit de 
milieu- en energieaspectenbeoordeling vormen dé basis voor 
het afleiden van de energie- en milieudoelstellingen van de 
volgende cyclus. 

EMAS III 

Op 22 december 2009 werd de geüpdatete EMAS verordening 
(EMAS III) gepubliceerd in het officiële blad van de Europe-
se Unie. De verordening werd van kracht op 11 januari 2011 
en verving de oude EMAS II-verordening. De belangrijkste 
wijzigingen die voor Audi Brussels relevantie hebben, zijn ge-
relateerd aan de Key Performance Indicators en andere reeds 
bestaande indicatoren voor milieuperformantie die gepublice-
erd moeten worden in de milieuverklaring. Hiervoor werd een 
outputtabel toegevoegd en de verbruikstabel aangepast. 

In 2015 werd een nieuwe versie van ISO 14001 van kracht. 
Deze vernieuwde ISO 14001-norm kreeg een nieuwe opbouw 
volgens de zogenaamde ‘High Level Structure’. Ook andere 
normen voor managementsystemen, zoals ISO 9001 krijgen 
deze opbouw. De bestaande onderdelen zijn ook in de nieuwe 
structuur terug te vinden. In de nieuwe norm werden nieuwe 
accenten gelegd zoals bijvoorbeeld de relatie met duurzaam-
heid en ketenmanagement, compliance met milieuwetgeving, 
externe communicatie en rapportage en de toepassing van 
prestatie-indicatoren bij monitoring. De milieu-analyse van 
de organisatie werd tevens vervolledigd waarbij de interne en 
externe factoren van de organisatie, de stakeholders en de 
daaraan gerelateerde opportuniteiten en risico’s werden ge-
analyseerde en bepaald. 

De nieuwe versie van de EMAS verordening verscheen in augus-
tus 2017. Audi Brussels heeft vanzelfsprekend geanalyseerd 
wat de impact van deze wijzigingen inhoudt op haar eigen mi-
lieumanagementsysteem en welke acties vereist zijn om zich 
te conformeren aan de nieuwe eisen van de verordening. 

Ecodynamische onderneming 

Omdat Audi Brussels wil innoveren en zaken in beweging wil 
brengen, besliste het bedrijf in 2000 al om haar milieupresta-
ties te verbeteren samen met de hulp van Leefmilieu Brussel. 
Dit werd gedaan door het behalen van het label “ecodynami-
sche onderneming”. 

Het Label “Ecodynamische onderneming” is een officiële er-
kenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de goede 
praktijken voor milieubeheer in de ondernemingen. Het be-
loont hun milieudynamisme en hun vooruitgang op het vlak 
van bijvoorbeeld: afvalbeheer, rationeel energiegebruik, het 
beheer van de mobiliteit van de werknemers. 

In 2000 behaalde Audi Brussels een tweesterren-label, waar-
door zijn inspanningen voor het milieu beloond werden. Door 
de continue verbeteringen op vlak van milieu werden deze 2 
sterren later een driesterrenlabel. In 2016 hernieuwde Audi 
Brussels dit driesterrenlabel voor de vierde keer en dit voor 
een periode van 3 jaar. Een teken dat Audi Brussels nog steeds 
wil innoveren en de zaken in beweging wil brengen op vlak van 
milieu. Tijdens de uitreikingsceremonie medio 2016, georga-
niseerd in de gebouwen van Leefmilieu Brussel, ging een Audi 
Brussels delegatie deze award in ontvangst nemen.
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Output 2014 2015 2016 2017 eenheid Delta %

producten

Audi A1 115377 116288 105252 95288 stuks -9%

geproduc.output A1 in ton 135774 125422 113264 102190 ton -10%

geproduc.output totaal in ton 135774 125422 113264 102190 ton -10%

Verbruiken 2014 2015 2016 2017 eenheid Delta %

grondstoffen

Carrosserie 37314 37631 34205 31013 ton -9%

Proces- en hulpstoffen

grondverf, lak en vernis 708 738 655 657 ton 0%

afdichtingsmiddelen (mastiek...) 1243 1135 991 942 ton -5%

spoelmiddelen 190 200 193 200 ton 4%

olie 83 82 72 64 ton -10%

Bindemittel / Pigmentpaste 510 586 597 556 ton -7%

verbruik technische gassen 145 114 113 101 ton -11%

brandstof (diesel / benzine) 827 858 727 839 ton 15%

Halfafgewerkte onderdelen

motoren 115417 116292 105274 95311 stuks -9%

versnellingsbakken 115503 116292 105281 95329 stuks -9%

batterijen 116577 117120 105252 95938 stuks -9%

Water (totaal) 321365 321391 178617 156426 m³ -12%

grondwater 0 0 48 0 m³

drinkwater 321365 321391 178569 156426 m³ -12%

Energie

aangekochte aardgas in ovw* 104450 116116 111690 112326 Mwh 1%

aangekochte elektriciteit 82289 85700 66085 70596 Mwh 7%

gasolie 33 742 35 277 Mwh 682%

WKK 0 0 10962 11200 Mwh 2%

PV 3261 3352 3214 3202 Mwh -0%

totale energieverbruik** 206391 216896 173607 181337 Mwh 4%

Emissies 2014 2015 2016 2017 eenheid Delta %

Afval totaal 4336 5179 10205 11257 ton 10%

Niet gevaarlijk afval (totaal) 3543 4479 9303 10638 ton 14%

te verwerken productieafval 1667 2243 1585 1500 ton -5%

niet productie gebonden afval 809 859 2185 3637 ton 66%

schroot 1067 1378 5533 5501 ton -1%

gevaarlijk afval (totaal) 793 701 902 619 ton -31%

te verwerken gevaarlijk afval 725 669 722 599 ton -17%

te storten gevaarlijk afval 68 32 179 20 ton -89%

Afvalwater 162886 138708 52089 50964 m³ -2%

Luchtemissies

scope 1-CO2 afkomstig van de verbranding van aardgas*** 21098 23515 21857 22686 ton 4%

solventemissies 322 320 277 245 ton -12%

emissies van koelmiddel (HFC‘s,...) 0,0 0,0 14,5 0,0 ton CO2 
 equivalent

SO2 0,1 0,1 0,1 0,1 ton -7%

NOx (NO2) 12,5 12,3 11,5 8,0 ton -31%

CO 22,1 24,4 22,9 21,4 ton -6%

PM 2,5 2,6 2,3 2,3 ton 0%

Biodiversiteit

bebouwde oppervlakte 231417 231417 244428 249901 m² 2%

asfalteerde oppervlakte 204758 204758 227465 222189 m² -2%

groene oppervlakte 23710 23710 23574 23377 m² -1%

waterdoorlaatbare oppervlakte 9965 9965 6433 6433 m² 0%

* ovw = onderste verbrandingswaarde

** totaal energieverbruik = optelling van elektrische energie + technische warmte + ruimteverwarming + aardgasverbruik voor productieprocessen

*** De CO2-emissies en energieverbruiken van het Automotive Park worden afgedekt door een vergunning op naam van de contractant die de exploitatie uit-
voert. Doordat het hier gaat over een andere milieuvergunning, zijn deze emissies niet meegenomen in de handel in CO2 emissierechten. Om geen verwarring 
te creëren met de rapportering aan Audi AG, hebben we besloten deze verbruiken en CO2 emissies vanaf het jaar 2016 mee te rapporteren. Het gaat hier over 
een beperkt verbruik en emissie. In 2018 zal de milieuvergunning van het Automtive Park door Audi Brussels overgenomen worden en bijgevolg zullen de 
CO2-emissies gelinkt worden aan de handel in CO2-emissierechten.  

Energiemanagement volgens de ISO 50001:2011-norm 

De ISO 50001-norm voor energiemanagement werd voor het eerst gepubliceerd in juni 2011. De ISO 50001-norm is sinds 
medio 2012 in het Nederlands beschikbaar en anders dan EN 16001 (enkel geldig in Europa) is deze norm wereldwijd gel-
dig. Deze norm helpt organisaties met het reduceren van energiekosten en broeikasgassen door het aanreiken van de vereis-
ten voor een managementsysteem om zo systematisch energieverbruik te reduceren. 

Deze norm beschrijft de behoeften voor een energiemanagementsysteem dat een bedrijf moet toelaten haar energiegebruik 
op een systematische manier te evalueren om zodoende een continue verbetering van de energie-efficiëntie te bekomen, 
samenhangend met lagere kosten. De grootste milieueffecten bij Audi zijn verbonden met het kernonderwerp energie. Con-
tinue verbetering op het vlak van energie en het behouden van grondstoffen vormt een integrale component van het milieu-
managementsysteem, reden temeer om binnen het kader van Audi Brussels ISO 50001 te integreren binnen EMAS. 

Om het energiethema nog meer gewicht te geven, werd het Audi Brussels milieubeleid uitgebreid met de volgende toevoe-
gingen: “productieprocessen steeds meer eco-efficiënt maken n onze milieuprestaties continu te verbeteren rekening hou-
dend met de context van de organisatie". Bij het aankopen van producten en diensten ondersteunt Audi Brussels milieu- en 
energievriendelijke oplossingen”. 

Op het terrein krijgt het energiemanagement gestalte door de oprichting van een energieteam. In dit energieteam zetelen 
medewerkers van verscheidene energieintense afdelingen. Meermaals gedurende het jaar komt het energieteam samen om 
het energiebeleid van de verschillende afdelingen te bespreken en de doelstellingen vast te leggen. 

De vereisten van ISO 50001 zijn inbegrepen in de controles van het Audi Brussels-milieumanagementsysteem. Hieru-
it volgend voldoet het milieumanagementsysteem van Audi Brussels zowel aan de vereisten van EMAS III en van de ISO 
14001- en ISO 50001-normen.

Een nieuwe versie van de ISO 50001-norm is in ontwikkeling. Deze versie zal net als de ISO 14001:2015 gebaseerd zijn op 
de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS) en zal dezelfde hoofdstukindeling en basistekst krijgen als bijvoorbeeld ISO 
14001:2015. Het beleid van ISO is dat alle managementsysteemnormen een vergelijkbare opzet hebben zodat integratie 
van managementsystemen wordt vergemakkelijkt. 

Significante veranderingen ten opzichte van 2016 – 
Data en feiten over de bescherming van het milieu 
Het input/output-blad geeft informatie weer over de inkomende en uitgaande materiaal- en energiestromen van de Audi 
Brussels vestiging in 2017, alsook de verandering van deze stromen ten opzichte van het vorige jaar, 2016. 

Bij de verschillende inputstromen zien we bij de carrosserieën en de halfafgewerkte onderdelen een evolutie die in de lijn 
loopt van de afgenomen productie. 

Bij de rubriek proces- en hulpstoffen merken we enkele uitschieters op. Zo werd er in het lakproces meer vernis gebruikt om-
wille van kwaliteitsredenen. Hieruit resulteert dan ook een hoger spoelmiddelverbruik van de solventen. 

Bij de rubriek water zien we dan weer een positieve tendens. De inzet van onze nieuwe voorbehandelingslijn heeft een beter 
rendement als verwacht en er werden een reeks sprinkel- en sanitaire installaties vernieuwd. 

Het energieverbruik daarentegen is gestegen. Dit is vooral het gevolg van de ombouwwerkkzaamheden tijdens de winterpe-
riode in het kader van het nieuwe model. 

Verder is de totale geproduceerde output in ton sterker gedaald als de absolute productiedaling. Dit is toe te schrijven aan 
de introductie van een gamma nieuwe motoren waarbij een duidelijke gewichtsbesparing werd bekomen.



Afvalwater: gemiddelde concentraties zware metalen 
(mg/l/jaar)
Metaal 2014 2015 2016 2017

Cd 0 0 0 0

Hg 0 0 0 0

Cu 0 0,007 0 0

Zn 0,21 0,52 0,07 0,09

Ni 2,18 2,04 0,44 0,38

Cr 0,03 0,02 0 0

As 0 0 0 0

Pb 0 0 0 0

Ag 0 0 0 0

Totaal 2,42 2,587 0,51 0,47

KPI‘S Emissies* 2014 2015 2016 2017 Delta %

Afval totaal 319 413 901 1102 22%

Niet gevaarlijk afval (totaal) 261 357 821 1041 27%

te verwerken productieafval 123 179 140 147 5%

niet productie gebonden afval 60 68 193 356 85%

schroot 79 110 489 538 10%

gevaarlijk afval (totaal) 58 56 80 61 -24%

te verwerken gevaarlijk afval 53 53 64 59 -8%

te storten gevaarlijk afval 5 3 16 2 -87%

Afvalwater 11997 11059 4599 4987 -8%

Luchtemissies

scope 1-CO2 afkomstig van de verbranding van aardgas*** 1554 1875 1930 2220 15%

solventemissies 24 26 24 24 -2%

emissies van koelmiddel (HFC‘s,...) 0,0 0,0 1,3 0,0 -100%

SO2** 0,1 0,1 0,1 0,1 3%

NOx 0,9 1,0 1,0 0,8 -23%

CO 1,6 1,9 2,0 2,1 4%

PM** 1,9 2,1 2,1 2,3 11%

Biodiversiteit

bebouwde oppervlakte 17044 18451 21580 23919 11%

asfalteerde oppervlakte 15081 16325 20083 21743 8%

groene oppervlakte 1746 1890 2081 2288 10%

waterdoorlaatbare oppervlakte 734 795 568 630 %

KPI‘s Verbruiken* 2014 2015 2016 2017 Delta %

grondstoffen

Carrosserie 2748 3000 3020 3035 0%

Process- en hulpstoffen

grondverf, lak en vernis 52 59 58 64 11%

afdichtingsmiddelen (mastiek...) 92 90 88 92 5%

spoelmiddelen 14 16 17 20 15%

olie 6 6 6 6 7%

Bindemittel / Pigmentpaste 38 47 53 54 3%

verbruik technische gassen 11 9 10 10 -1%

brandstof (diesel / benzine) 61 68 64 82 28%

Halfafgewerkte onderdelen

motoren 8501 9272 9295 9327 0%

versnellingsbakken 8507 9272 9295 9329 0%

batterijen 8586 9338 9293 9388 1%

Water (totaal) 23669 25625 15770 15307 -3%

grondwater 0 0 4 0

drinkwater 23669 25625 15766 15307 -3%

Energie

aangekochte aardgas 7693 9258 9861 10992 11%

aangekochte elektriciteit 6061 6833 5835 6908 18%

gasolie 2 59 3 27 767%

zelf opgewekte elektriciteit

WKK 968 1096 13%

PV 240 267 284 313 10%

totale energieverbruik 15201 17293 15328 17745 16%

*[(jaarlijkse emissie)/(geproduceerde output in ton)]*10000

**[(jaarlijkse emissie)/(geproduceerde output in ton)]*100000

*** De CO2-emissies en energieverbruiken van het Automotive Park worden afgedekt door een vergunning op naam van de contractant die de exploitatie uit-
voert. Doordat het hier gaat over een andere milieuvergunning, zijn deze emissies niet meegenomen in de handel in CO2 emissierechten. Om geen verwarring 
te creëren met de rapportering aan Audi AG, hebben we besloten deze verbruiken en CO2 emissies vanaf het jaar 2016 mee te rapporteren. Het gaat hier over 
een beperkt verbruik en emissie. In 2018 zal de milieuvergunning van het Automtive Park door Audi Brussels overgenomen worden en bijgevolg zullen de 
CO2-emissies gelinkt worden aan de handel in CO2-emissierechten. 

Afvalwater

De nieuwe waterzuiveringsinstallatie: een hoger rendement

Regelmatige afvalwateranalyses 

Afvalwater wordt op maandelijkse basis geanalyseerd en gecontroleerd 
t.o.v. de wettelijke voorgeschreven normen. Dit gebeurt door een onaf-
hankelijk erkend labo. Het vernieuwde fysico-chemische waterzuiverings-
proces in gebouw L8 werd in september 2015 van kracht en haalt volgens 
de analyseresultaten ruimschoots de normen. Het geloosde afvalwater in 
2017 daalde van 52.089 m³ naar 50.964 m³. Deze daling is te wijten aan 
een lagere productie. 

De in 2015 voltooide nieuwe voorbehandelingsinstallatie met bijbehoren-
de waterzuiveringsinstallatie heeft nieuwe milieuvergunningsnormen met 
zich meegebracht dewelke ongeveer 5x strenger zijn dan de oude. Door 
toevoeging van modernere additieven en een extra na-neutralisatiestap 
slaagt de installatie er in meer zware metalen te precipiteren. Bovendien 
worden er trommelfilters voorzien om het aandeel zwevende deeltjes 
in het afvalwater praktisch tot 0 te herleiden. Een accuratere inductieve 
debietsmeter werd geplaatst om het geloosde debiet nauwkeuriger op 
te volgen. Uit de resultaten van het afvalwater blijkt dat de nikkelcon-
centratie onder de <0,5 mg/l blijft, dewelke wijst op de efficiëntie van de 
installatie.

Eind 2017 werd er een audit in de waterzuivering uitgevoerd door een ge-
specialiseerde firma om verdere procesoptimalisaties in kaart te brengen. 
Verder werd er onderzocht of er mogelijkheden zijn om het effluent terug 
te winnen via een membraanbioreactor. De resultaten van deze audit wor-
den in 2018 verwacht. 



Overzicht gevaarlijk 
afval

2013 
ton

2014 
ton

2015 
ton

2016 
ton

2017 
ton

Eural 
code

Verwerkingswijze

Zuren 4,0 0,0 2,2 9,3 4,1 06.01...* Fysico-chemische behandeling

Basen 18,2 0,0 0,0 32,7 1,9 06.02...* Fysico-chemische behandeling

Filterkoek 209,1 221,0 247,4 174,9 208,7 06.05.02* Valorisering als secundaire grondstof 
cementindustrie

Solventen 116,5 80,4 113,6 117,0 108,8 07.01.04* Terugwinning / regeneratie van oplos-
middelen

Vernis en solventhou-
dende verf

45,4 59,7 38,3 37,8 63,2 08.01.11* Fysico-chemische voorbehandeling/
vaste substantie brandstof met ener-
gievalorisering voor cementovens

Verfslibs 151,2 169,5 163,6 106,9 93,7 08.01.13* Fysico-chemische voorbehandeling 
cementovens

Waterige spoelvloeistof 
met gevaarlijk afval

0,0 0,0 0,0 175,0 0,0 11.01.11* Fysico-chemische behandeling

Alkalische ontvetter 41,9 13,5 0,0 0,9 0,0 11.01.13* Fysico-chemische behandeling

Afval van olie-/wa-
ter-afscheiders

34,9 4,1 39,0 22,6 18,4 13.05...* Opslag van afvalstoffen voor nuttige 
toepassing

Opruimafval (absorben-
tia & lege verpakkingen)

2,3 6,1 19,1 23,7 26,6 15.02.02* Uitwisseling van afvalstoffen voor nut-
tige toepassing

Loodaccu‘s 22,6 18,0 11,6 0,0 30,3 16.06.01* Recycling / terugwinning van metalen 
en metaalverbindingen

Afval cleaning tanks en 
vaten

0,0 0,0 0,5 5,0 25,6 16.07.08* Opslag van afvalstoffen voor nuttige 
toepassing

Asbesthoudend bouw-
materiaal 

0,9 68,0 31,6 151,9 1,5 17.06.05* Deponie

Subtotaal [ton] 647,0 640,3 666,8 857,7 582,8

Subtotaal [%] 90 81 95 95 94

Ander gevaarlijk afval 75,0 152,7 34,0 43,8 36,5 .............* Diverse verwerkingswijzen

TOTAAL 722,0 793,0 700,8 901,5 619,3

TOTAAL te storten (= 
asbest)

0,9 68,0 31,6 151,9 1,5

TOTAAL te verwerken (= 
zonder asbest)

721,1 725,0 669,2 749,6 598,8

Afval
De totale afvalproductie steeg in 2016 naar 10.205 ton ten opzichte van 5.179 ton in 2015. Er is een stijging zowel 
voor niet-gevaarlijk afval als voor gevaarlijk afval. 

Het grootste aandeel ligt in het niet-gevaarlijk afval afkomstig van afbraak van gebouwen en installaties. In 2016 
startte immers de ombouw van de fabriek om deze klaar te stomen voor de productie van een nieuw automodel. 
Hierdoor ontstond een grote hoeveelheid werfafval verspreid over gans de site. Concreet gaat het over schroot, hout, 
karton, folie en restafval. 

De methodiek voor inzameling en opvolging van afvalstromen van werven werd volledig herzien. De oorpronkelijke 
werkwijze bleek onvoldoende vanwege de grote omvang van de ombouwwerken. De milieudienst had weinig zicht op 
afval en schroot van werven en de focus lag op productieafval. In het nieuwe systeem voor werven werd het aantal 
ophalers voor afval en schroot geminimaliseerd (geen differentiatie meer per werf) waardoor opvolging door de mili-
eudienst vereenvoudigd kan worden.

Sindsdien gebeurt de inzameling van schroot op alle werven door dezelfde ophaler en bekomt de milieudienst een 
overzicht van alle uitgevoerde ophalingen op werven. 

Voor de inzameling van werfafval werd zette de milieudienst tijdelijk een bijkomend containerpark op. Dit werd uitge-
baat door dezelfde firma die instaat voor het beheer van het interne afvalpark voor productieafval en voor de externe 
afvalverwerking. Op deze manier kon  het principe van selectieve inzameling ook zo veel mogelijk doorgetrokken wor-
den naar werfafval. Ook is zo een totaaloverzicht ontstaan voor werfafval, met afvalfracties, tonnages, bestemmin-
gen, verwerkingswijzen,... Dit heeft geleid tot een betere rapportage wat ook zijn aandeel heeft in de stijging van het 

Een nieuwe filterpers voor slib zorgt voor een aanzienlijke afvalvermindering

gerapporteerde cijfer voor niet-gevaarlijk, niet-productiegebonden afval.

De hogere tonnage gevaarlijk afval voor 2016 heeft verschillende 
oorzaken. In de eerste plaats ook  ombouwwerken. In 2016 werd de oude 
voorbehandelings- en ontvettingslijn van de lakafdeling afgebouwd in 
gebouw L1/2 en vervangen door een nieuwe installatie in gebouw L8. 
Reiniging van de voorbehandelings- en ontvettingsbaden heeft gevaarlijk 
afval veroorzaakt. Ook werd er in 2016 veel meer asbest verwijderd dan 
de voorgaande jaren. Laatste reden is het aandeel kleefstoffen dat gestort 
werd in plaats van zoals gebruikelijk verwerkt. 

Voor 2017 zijn de cijfers voor niet-gevaarlijk afval van dezelfde grootte-
orde als voor 2016 en ook de redenen hiervoor zijn analoog.

Voor gevaarlijk afval is de tonnage opnieuw lager voor 2017 ten opzichte 
van 2016. Er is bij de ombouwwerken in 2017 geen gevaarlijk afval 
ontstaan en de tonnage verwijderde asbest is zeer beperkt. Wel is er voor 
2017 opnieuw een aandeel gestorte mastiek. Het verwerkingsprobleem 
met mastiek deed zich voor eind 2016 en begin 2017. Dit werd intussen 
bijgestuurd door onze afvalverwerker. Bovendien heeft de milieudienst 
een audit bij de afvalverwerker doorgevoerd om de corrigerende 
maatregelen te verifiëren. De bevindingen werden opgenomen in een 
leveranciersbeoordeling.

Verder hebben optimalisaties in het productieproces geleid tot een 
vermindering van de hoeveelheid waterzuiveringsslib (filterkoek) in 
2016 en dit door de nieuwe waterzuivering in gebouw L8 (nieuwe 
voorbehandeling lakafdeling). Dit tonnage kon niet geëvenaard worden 
in 2017 vanwege een defect aan de filterdoeken van de filterpers en 
bijgevolg een lager gehalte droge stof en een hoger tonnage. Dit werd 
intussen bijgestuurd. Voor 2018 wordt opnieuw een verlaging van het 
tonnage verwacht. 

Ook voor verfslib zijn er optimalisaties doorgevoerd wat een duidelijke 
reductie van de tonnage geeft voor 2016 en nog meer voor 2017. De 
oorzaak hiervan ligt in het samenvoegen van 2 waterrecuperatielijnen 
en het optimaliseren van de chemicaliëndosering. Hierdoor werken we 
nu met één slibdekanter in de plaats van met twee. In 2018 zal deze 
dekanter vernieuwd worden en verwachten we nog een verdere reductie.

De aanloop van de Audi E-tron zal ook wijzigingen op vlak van afvalbeheer 
met zich meebrengen. Nieuwe afvalstoffen zullen hun intrede doen, 
onder meer aluminium en aluminiumstof, en batterijmodules. In 2017 
werd hiervoor reeds gestart met het uitwerken van een efficiënter 
inzamelsysteem  en dit zal in 2018 verder uitgewerkt en vervolgens 
geïmplementeerd worden.



Het energieverbruik bij Audi Brussels is hoofdzakelijk voor 
60% afkomstig van het aanwenden van aardgas. Circa 
60% van dit aardgasverbruik is benodigd voor de produc-
tieprocessen en 40% voor verwarming van gebouwen. 
Het resterende deel van de energiebehoefte wordt inge-
vuld door het aanwenden van elektrische energie. Sinds 
april 2012 koopt Audi Brussels groene stroom aan. Deze 
regeneratieve stroom komt uit waterkrachtcentrales. Het 
overgrote aandeel wordt toegepast in productieproces-
sen, verlichting en gebouwenuitrusting. 

Zoals eerder vermeld, installeerde Audi Brussels in 2013 
zonnepanelen die de onderneming toelaten een deel van 
haar groene energie zelf te produceren. Ook de geïnstal-
leerde warmtekrachtkoppeling levert een deel van de 
benodigde elektriciteit.

In 2017 steeg het totale energieverbruik t.o.v. 2016 van 
1,74 TWh naar 1,81 TWh. Wanneer deze cijfers uitgezet 
worden in functie van het aantal geproduceerde voertui-
gen dan is er ook een stijging op te merken. Dit is te ver-
klaren door de vele ombouwwerkzaamheden nodig voor 
de introductie van het nieuwe model. Deze ombouwwerk-
zaamheden vroegen meer energie op de verschillende 
bouw- en renovatiewerven. Alsook was er door afgebro-
ken delen of openstaande deuren meer contact met kou-
de buitenlucht, waardoor meer energie nodig was om het 
gebouw terug op te warmen.

De vernieuwde KTL-baden van de voorbehandelingsinstal-
latie worden via een warmtepomp gekoeld. De vrijgeko-
men warmte wordt hergebruikt als verwarming voor de 
ontvettings – en fosfatatiebaden. Dit betekent een aan-
zienlijke energieuitsparing aangezien door deze warmte-
pomp er bijna geen gas meer wordt verbruikt voor opwar-
ming van de baden. 

De ingebruikname van een nieuw energiedatasysteem 
werd in 2015 afgerond. Dit systeem verhoogt de trans-
parantie van het energieverbruik door het monitoren, het 
bijhouden van indicatoren en het beschikbaar stellen van 
alle relevante energie informatie. Op deze manier kan de 
nullast (= het verbruik buiten productie) van de fabriek 
beter gemonitored worden. Deze metingen gebeuren 
voor elke grote afdeling binnen Audi Brussels en zij wor-
den door individuele doelen verantwoordelijk gesteld. Op 
deze manier kunnen er specifieke maatregelen getroffen 
worden om de nullast structureel te doen dalen. Met 
behulp van het monitoringssysteem kunnen de medewer-
kers gesensibiliseerd worden. 

Op energetisch vlak wordt er verder gekeken dan de si-
tuatie van vandaag. Deze visie strekt zich uit naar het 
jaar 2050 en verder. De intentie bestaat om tegen dan 
energieneutraal te zijn, en later bovendien meer energie 
op te wekken dan er verbruikt wordt. Omwille van deze 
redenen worden er vandaag de dag haalbaarheidsstudies 
uitgevoerd om te bekijken hoe Audi Brussels maximaal 
hernieuwbare energiebronnen kan implementeren.

Een aanzienlijke energiebersparing kan gerealiseerd worden via deze nieuwe warmtepomp

Energie



Emissies
CO en NOx

De waarden voor CO en NOx worden berekend op basis van 
emissiefactoren opgenomen in de concernnorm VW 98000, 
die opgelegd werd vanuit Volkswagen Duitsland. Op deze 
manier kan men de benchmarking binnen de VW-groep opti-
maliseren.
Voor NOx bedraagt de emissiefactor 0,1107 g/kWh. Ook 
werd in deze norm vastgelegd dat NO2 maar voor 64% mee-
telt voor de totale berekening van de totale NOx uitstoot. De 
emissiefactor voor CO bedraagt 0,1906 g/kWh. Voor beide 
emissies zien we dat deze rechtevenredig zijn met het gas-
verbruik.

CO2-uitstoot
De emissies van het broeikasgas CO2  zijn van primordiaal be-
lang bij Audi Brussels in het behalen van de -25% doelstel-
lingen in 2018. In 2016 was er een stijging in CO2-uitstoot 
ten opzichte van 2016 van 4%. Deze stijging is vooral te 
wijten aan het hoger gasverbruik door ombouwactiviteiten 
tijdens de winter (veel openstaande poorten, ...)
CO2 -emissies: emissiehandel
In overeenkomst met de Europese richtlijn 2003/87/EG ter 
regeling van de handel in broeikasgasemissies, is Audi Brus-
sels verplicht om deel te nemen aan het Europese handels-
systeem van CO2 –emissies. Audi Brussels ging de derde han-
delsperiode (2013- 2020) in met een overdracht van 36,7 
kton emissierechten. In 2017 kreeg Audi Brussels 25.089 
ton aan emissierechten terwijl de uitstoot 21.919 ton be-
droeg. Dit betekende dat er 3.170 ton aan rechten gespaard 
werden, wat het tegoed op 40,6 kton brengt.
Het verhoogde aantal rechten dat Audi Brussels kreeg is 
te danken aan een beslissing van de Europese Unie dat de 
automobielsector vanaf 2015 onder de clausule “CO2-weg-
lekrisico” valt. Het risico bestaat immers dat de industrie 
zijn activiteiten verschuift naar de 3e wereldlanden, waar 
de regels m.b.t. emissies minder strict zijn, waardoor aldaar 
hogere CO2-emissies zouden ontstaan. Om de druk op inves-
teringen te verzachten worden er externe CO2 rechten voor 
deze sectoren ter beschikking gesteld. Deze verhoging is in 
2015 voor het eerst voelbaar en zal waarschijnlijk resulteren 
in een overschot aan het einde van de handelsperiode.

Vluchtige organische componenten
Vluchtige organische solventemissies ontstaan voornamelijk 
bij het coaten van carrosserieën. Onder coaten verstaan we 
vooral het aanbrengen van lak en vernis. Audi gebruikt de 
best beschikbare technieken voor zijn lakprocessen.
Sinds 2011 merken we een gestage daling van de solvente-
missies. In 2011 hadden we een waarde van 39,03 g/m². In 
2016 was dit nog 32,19 g/m² en in 2017 is dit uiteindelijk 
gedaald naar 31,39 g/m². 
Deze continue daling heeft vooral te maken met efficiëntie-
verbeteringen in het proces. De belangrijkste verbeteringen 
hierin zijn nieuwe naverbranders en efficiëntere spoel-
technieken. Vanaf de zomer van 2017 zijn we overgescha-
keld op een watergedragen primer en zullen we vanaf 2018 
overschakelen op solventvrije spoelmiddelen. Deze acties 
zullen ervoor zorgen dat we onder de 30 g/m² zullen landen 
en bijgevolg de concerndoelstellingen in dit milieudomein 
zullen halen.



Via metingen kan het gehele waternet in kaart gebracht worden

Sinds 2015 is het waterverbruik gehalveerd. Dit is het 
gevolg van de nieuwe voorbehandelingslijn in gebouw L8. 
In 2017 is het absoluut waterverbruik verder gedaald tot 
156.238 m³. De procentuele daling van 13% ten opzich-
te van 2016 is grotendeels te wijten aan een daling van 
de productie. Verder hebben we sprinkler- en sanitaire 
installaties vernieuwd waardoor er minder waterlekken 
werden vastgesteld. 

In de carrosseriebouwafdeling is er geïnvesteerd in een 
efficiëntere bodywash. Deze installatie wordt gebruikt 
om de oliën van de carrosserie te spoelen. Er is een extra 
buffervat geïnstalleerd om zo het water te kunnen herge-
bruiken. 

Momenteel is door het installeren van nieuwe water-
tellers 100% van het totale waterverbruik aan de hand 
van watertellers in kaart gebracht. Dit laat toe gerichte 
besparingsacties te ondernemen. Deze watertellers zijn 
digitaal gelinkt in hetzelfde systeem waarmee het ener-
gieverbruik opgevolgd wordt. 

Water



Siteverontreiniging

Bodemverontreining & asbestsanering 
Audi Brussel, tot 2007 nog Volkswagen Vorst, heeft een lange ge-
schiedenis achter de rug. Op dit verleden moeten wij onze toekomst 
bouwen. De gebouwen die in de prille jaren dienst gedaan hadden als 
directiegebouwen, samen met de gebouwen die eerst gebruikt werden, 
als lakafdeling werden na vele jaren dienst afgebroken. Omwille van de 
beperkt beschikbare ruimte werd de vrijgekomen plaats gebruikt om 
de afdeling “karosseriebouw” uit te breiden. Ook werd het gebouw van 
de onderneming “Citykart” overgekocht door Audi Brussels. De expan-
sie voor het nieuwe model heeft ook hier impact: op deze site wordt 
een nieuw logistieke centrum voorzien.

Omwille van de gebruikte asbesthoudende materialen in deze ver-
ouderde gebouwen, blijkt een asbestsanering vaak noodzakelijk. Na 
uitgebreide inventarisatie werden beide gebouwen minutieus ontman-
teld, waarvan voor de Citykart veel isolatieleidingen in hermetische 
zone.

In 2016 is Audi gestart met het uitvoeren van het algemeen gedetail-
leerd bodemonderzoek. In dit onderzoek worden de bodemverontrei-
nigingen die in voorgaande bodemonderzoeken op de site zijn vast-
gesteld verder in kaart gebracht. Het gedetailleerd bodemonderzoek 
is begin 2017 bij Leefmilieu Brussel ingediend en conform verklaard. 
Daarop werd het risico-onderzoek uitgevoerd om voor elke wees- en 
gemengde verontreinigingen na te gaan of deze een verspreidings- hu-
maan of ecologisch risico vormen en of verdere maatregelen noodzake-
lijk zijn. Op basis van de uitgevoerde risico-evaluatie is geconcludeerd 
dat er voor de onderzochte percelen in de concrete huidige en toekom-
stige situatie geen ecologisch risico en geen humaan risico bestaat. 
Verder is de grondwaterstroming ter hoogte van de site volledige in 
kaart gebracht (zie achtergrond). Op basis van de bekomen resultaten 
is besloten dat de geïnstalleerde hydraulische barrière in de kelder 
van gebouw C2 effectief is. Deze barrière trekt het grondwater van de 
noordelijke helft van de site aan, waardoor eventuele verspreiding van 
verontreiniging naar de omliggende terreinen wordt voorkomen. 

Met het oog op het nieuwe automodel worden op de site heel wat 
bouw-en aanpassingswerken uitgevoerd (nieuwe testbaan, uitbreiding 
plaatslagerij, nieuwe logistieke zones, nieuwe zone voor de montage 
van batterijen,...). Voor elke werkzone waar grond ontgraven wordt, 
gaat Audi vooraf de bodemkwaliteit na. Op deze manier wordt verme-
den dat grondwerkers of andere collega’s potentieel aan ongezonde 
stoffen worden blootgesteld. Daarnaast worden de resultaten ook ge-
bruikt om ervoor te zorgen dat de grond bij afvoer op de juiste manier 
wordt behandeld.

Geluid 
In 2011 werd een geluidskaart van Audi Brussels opge-
maakt, dit na de ombouwwerkzaamheden voor het toen-
malig nieuwe model A1. Bij de gewezen bedrijfsvoering 
in een tweeploegenstelsel werden geen overschrijdingen 
vastgesteld. De meest significante geluidsemissies be-
vonden zich langs de spoorweg. Voor bepaalde nieuwe 
projecten werd er in 2013 een prognose gemaakt van de 
mogelijke geluidsimissiebronnen (6 vaste bronnen) in 
functie van de geluidskaart. Deze projecten waren: de ins-
tallatie van de nieuwe VBH/ KTL in gebouw L8, een nieuwe 
ketel en schoorsteen die in gebouw N geïnstalleerd werden 
en de installatie van een warmtekrachtkoppeling (WKK) 
in gebouw G1. Dit onderzoek bracht naar voor dat de WKK 
niet meer als 90 dB(A) mag emitteren, waardoor een juiste 
keuze van geluidsdemping zich destijds opdrong. In 2016 
werden enkele pijnpunten aan de boulevardzijde ook ver-
der onderzocht. 

Half 2017 werd een update van de geluidskaart van Audi 
Brussels doorgevoerd waarbij gedurende enkele dagen een 
team uit Volkswagen Wolfsburg ter plaatse is gekomen 
om nieuwe metingen aan de gekende geluidsbronnen van 
2011 en de nieuwe bijgekomen geluidsbronnen uit te voe-
ren. 

Op basis van deze metingen werden de geluidsimissies aan 
de 6 vooraf bepaalde imissieplaatsen (idem als 2011) be-
rekend via een modelleringsprogramma.

Uit de resultaten kan als hoofdconclusies worden geformu-
leerd dat de geluidsnormen vastgelegd in onze vergunning 
603.023 voor zowel tijdens de dag, avond- als nachtperio-
de worden nageleefd met de huidige situatie/configuratie.



Biodiversiteit 
Eikenbos CO2-onderzoeksproject 

De langdurige wetenschappelijke begeleiding van het 
Eikenbos CO2-onderzoeksproject behoort tot één van de 
eerste projecten van de Audi Stiftung für Umwelt (Audi 
Stichting voor het Milieu). Dit internationale project dat 
niet alleen bij Audi Brussels, maar ook in Duitsland, Hon-
garije en Italië werd opgezet, onderzoekt onder andere 
de wisselwerkingen tussen de aanplantingsdichtheid van 
eikenbomen langs de ene kant en het CO2-bindingspo-
tentieel en biodiversiteit langs de andere kant. 

Het doel is te achterhalen hoe bomen optimaal aan-
geplant moeten worden, om een zo groot mogelijke 
opname van CO2  te bereiken en wat de voorwaarden 
zijn om een zo sterk mogelijke ontwikkeling van de biodi-
versiteit te krijgen. Een eik dient van zijn wortels tot zijn 
kroon immers als habitat voor duizenden levensvormen, 
planten en organismen. Deze grote verscheidenheid 
aan levensvormen, genaamd biodiversiteit, wijst op een 
evolutionaire hoge leeftijd van deze boomsoort. Alleen 
al 400 vlinderrupsensoorten zijn direct of indirect op de 
eik aangewezen, daarbij ook nog 28 vogelsoorten, tal-
rijke knaagdieren, zoals de boommarter, en honderden 
gevleugelde en niet gevleugelde insecten. Daarnaast is 
de eik een boomsoort die in zijn volwassen stadium veel 
koolstofdioxide kan verwerken. 

De basis van het project bestaat uit het beplanten van 
verschillende terreinen naast Audi-vestigingen volgens 
een speciaal patroon. Hierdoor kunnen er vergelijkingen 
gemaakt worden tussen verschillende klimaatsom-
standigheden. Op een terrein van het Solvay-park in La 
Hulpe, ter grootte van drie hectaren, werden door Audi 
Brussels 11.000 eikenbomen aangeplant volgens een 
precieze concentrische structuur. De bomen staan 14 cm 
tot 30 m uit elkaar. Deze verschillende afstanden van de 
aanplanting moeten toelaten de CO2- opname, de groei 
en de interactie in het ecosysteem na te gaan naargelang 
de positionering. 

Om de wetenschappelijke opvolging, die door de Techni-
sche Universiteit München gebeurt, te vergemakkelijken 
werden de bomen d.m.v. GPS-coördinaten vastgelegd. 
Ook al moeten de wetenschappers het nodige geduld 
opbrengen bij dit project (het loopt immers over vele 
tientallen jaren), toch zal het een onmiddellijk vervolg 
kennen: het planten van 7.000 andere bomen langs de 
rand van het testterrein, die als bufferzone zullen die-
nen, bestaande uit verscheidene inheemse boomsoorten 
zoals de esdoorn, de berk, de es, de wilg, de linde en 
de perelaar. Ook werd een nieuwe omheining rond het 
onderzoeksperceel voorzien, dit ter betere bescherming 
van de te onderzoeken eiken. 

Sinds de start van dit project zijn de tussentijdse resul-
taten positief. Ongeveer 1.000 planten slaan goed aan, 
wat te merken is aan de goede groei en bladerenontwik-
keling. Slecht 6% van de planten doet het minder goed. 
Ook de biodiversiteit komt goed op gang, zo werd de 

aanwezigheid van bepaalde rechtvleugelingen vastge-
steld, met name sprinkhanen en krekels. Tevens is er ook 
aanwezigheid van verscheidene kruidachtige soorten, 
waaronder het “echt duizendguldenkruid” (Centaurium 
erythraea), een in Wallonië beschermde soort. Elk jaar 
komen de wetenschappers ter plaatse om via metingen 
dit project op te volgen. Zij konden al vastleggen dat de 
koolstofbinding voor de bomen in Brussel rond de 6t 
CO2/ha/jaar bedraagt. Enkele bomen die niet meer gro-
eien moeten in het voorjaar van 2018 vervangen worden 

Lokale aanplantingen 
Audi Brussels wil zich niet enkel engageren om produc-
tieprocessen zo schoon mogelijk te maken, maar wil ook 
inzetten op het milieu rondom zijn fabriek. Om de lokale 
biodiversiteit te helpen werden er verschillende initiatie-
ven genomen.

Het aanplanten van wilde bloemenweiden is een eerste 
maatregel die Audi Brussels doorvoerde. Groene ruimten 
bezaaien met wilde zadenmengels i.p.v. met gras biedt 
tal van voordelen. Allereerst worden deze minder betre-
den ruimten visueel aantrekkelijker. Verder is dit soort 
aanplantingen ook duurzamer. Gezien gras veel onder-
houd, hulpstoffen en manuren vraagt is de situatie bij 
deze bloemenperken anders: deze hoeven slechts mini-
maal (2 à 3 maal per jaar) of soms helemaal niet worden 
bemaaid. De zadenmengsels worden samengesteld uit 
inheemse flora. Dit heeft veel voordelen: de planten zijn 
gewend aan lokale omstandigheden en hebben daardoor 
minder onderhoud nodig. Een ander belangrijk onderde-
el is de aantrekkingskracht op (vliegende) insecten en an-
der dierenleven. Hierbij bieden deze bloemen een groter 
effect op de lokale biodiversiteit dan grasperken.

Naast deze wilde bezaaiïngen installeerde Audi Brussels 
ook een insectenhotel. Dit is een constructie van hout-
blokken en holle stengels waar insecten, zoals wespen of 
bijen een nestplaats in kunnen maken. Solitaire wespen 
en bijen zijn pefecte bestuivers voor bessenstruiken, fru-
itbomen en andere gewassen. Maar deze dieren worden 
zeldzamer. In het huidige landschap worden degelijke 
nestgelegenheden of voedselbronnen erg schaars. Het 
aanleggen van een insectenhotel is dus alvast een stap 
om deze insecten te helpen. 

Als laatste plaatste Audi Brussels twee bijenkasten op 
zijn terrein. Hier geldt hetzelfde verhaal als bij het bi-
jenhotel: deze bijen zorgen voor bestuiving van allerlei 
planten en gewassen. De bijen aarden goed in de stad. 
Waar ze op het platteland massaal uitsterven, doen ze 
het in de stad prima en produceren potten vol honing. 
De belangrijkste reden voor het succes is de diversiteit 
van bloemen in de stad. Op balkons, in tuinen, parken en 
bermen doen de stedelingen er alles aan om de kleur het 
hele jaar door te behouden. En daar profiteert de bij van. 
Andersom kan Audi Brussels binnenkort met fierheid 
eigen honing presenteren!



Indirecte milieueffecten 

Mobiliteit: Woon-werkverkeer 

In het kader van de door het Brussels Gewest opgelegde 
wetgeving rond bedrijfsvervoersplannen voerde Audi Brus-
sels in 2017 een update van dit plan door. Hierin wordt 
aand hand van statistische overzichten de verschillende 
gebruikte vervoersmodaliteiten in kaart gebracht. Op basis 
van dit cijfermateriaal worden er doelgerichte acties op-
genomen in het bedrijfsvervoersplan. . Hiervoor werd een 
nieuwe mobiliteitsenquête gehouden bij het personeel. De 
resultaten hiervan kan u hiernaast op een schematische 
voorstelling raadplegen.  

Uit het taartdiagram kunnen we o.a. afleiden dat het 
aandeel carpoolen sinds 2014 gestegen is. Dit door conti-
nue acties om het carpoolen te promoten. Er werden twee 
promotiedagen ingepland om het carpoolen meer onder 
de aandacht te brengen en om het personeel uit te leggen 
hoe de fiscaliteit rond carpooling werkt. Bijkomend wer-
den er op het merendeel van de parkings van Audi Brussels 
ook gereserveerde carpoolplaatsen voorzien, dit is een 
gunstige stimulans om mensen te overtuigen een carpool-
partner te zoeken en te starten met carpoolen! 2017 werd 
op vlak van carpooling een transitiejaar. De voorbereiding 
werd getroffen om vanaf 2018 te werken met een digitaal 
opvolgsysteem voor het aantal gecarpoolde dagen. Dit 
werd gevonden onder de vorm van MyMobiCalendar, een 
digitale toepassing van Taxistop die ook door andere bed-
rijven gebruikt wordt. Bijkomend kunnen carpoolers ook 
gebruik maken van de puntklokken om hun gecarpoolde 
dagen op te volgen. Voordeel hiervan is de automatische 
generatie van een fiscaal attest, die door de fiscus aan-
vaard wordt. Deze continue acties leiden tot een officiële 
erkenning voor Audi Brussel onder vorm van het label “car-
pooladdict”uitgereikt door Taxistop en de Brusselse regio, 
waar het 2 sterren op 3 behaalde. Dit door te voldoen aan 
een aantal kwalitatieve en kwantitatieve objectieven.

Er valt echter op te merken is dat het aandeel van het 
openbaar vervoer is gedaald. Bijkomende analyse heeft 
uitgewezen dat de Brusselse werknemers te weinig gebru-
ik maken van het openbaar vervoer. Er moeten maatrege-
len genomen worden om deze betrokkenheid te vergroten 
alsook het contacteren van verschillende vervoersinstan-
ties, zoals de MIVB.

Ook het aandeel van het collectief vervoer daalde sinds 
2014. Om de arbeiders te stimuleren om hun wagen thuis 
te laten werd er ook gekeken naar oplossingen onder de 
vorm van collectief vervoer. De efficiëntie van de bestaan-
de buslijnen kan verbeterd worden door ze over snellere 
assen te laten rijden, alsook zijn er woonplaatsen in België 
waar er door de tijd heen meer medewerkers kwamen 
wonen. Om dit potentieel te verkennen plande Audi in 
2017 een test in van een aantal nieuwe collectieve buslij-
nen. Een testproject met een collectieve lijn uit Charleroi 
werd in de zomer gedurende 2 maanden uitgevoerd, net 
als een test met een lijn doorheen Brussel en het gebruik 
van randparkings en shuttlesystemen. Zo werden er car-

poolparkings in Vlaanderen en Wallonië uitgekozen waar 
er een “Office on Wheels” bus vertrok die de mensen tot 
bij Audi Brussels bracht. Onderweg konden deze mensen 
al met hun eigen laptop beginnen werken door de aanwe-
zige Wi-Fi. Deze tests, elk met hun eigen succes, moeten 
toelaten om naar de toekomst toe meer gerichte acties te 
kunnen ondernemen.

Verder willen we in de toekomst steeds meer gaan inzet-
ten op mobiliteitshubs, om zo de druk op de stad te doen 
dalen. Hiervoor werd een shuttle in het leven geroepen. 
Hiermee wordt intern gereden en kunnen in een eerste 
fase  andere parkings op verdere afstand van Audi Brussels 
gebruikt worden als parking. In een tweede fase moeten 
deze shuttles ook dienen om mensen op te pikken aan 
verscheidene HUB’s, waaronder het station, waardoor zij 
gemakkelijker tot bij Audi Brussels geraken. Voor deze 
shuttles werd er bewust gekozen voor het gebruik van be-
stelwagens op benzine. 

Het gebruik van de fiets stijgt gestaag. Vanaf 2018 wordt 
een verdere stijging verwacht. Dit door een beter gebun-
deld fietsbeleid waar de medewerkers van kunnen genie-
ten. Begin 2018 zal ook de fietsvergoeding (0,23€/km) 
een feit zijn, een extra stimulans opdat medewerkers hun 
stalen ros van stal halen om naar het werk te komen.Toch 
zijn er nog mogelijkheden op vlak van het gebruik van de 
fiets. Zo zullen de fietsenstallingen uitgerust worden met 
oplaadpunten voor elektrische fietsen en krijgen de vesti-
aires kasten voor het drogen van fietskleding. 

Mobiliteit: Logistiek 

Op concernniveau  is er een werkgroep rond groene lo-
gistiek. In deze werkgroep is Audi Brussels ook vertegen-
woordigd. Het doel is om maatregelen uit te werken om de 
indirecte CO2 uitstoot als gevolg van logsitiek te verminde-
ren. 

Een voorbeeld uit 2017: goederen die aangeleverd worden 
vanuit Duitsland per spoor, worden georganiseerd door 
Audi AG. Audi heeft samen met de Duitse Spoorwegbe-
heerder een overeenkomst afgesloten om de Audi trein-
transporten in Duitsland CO2 neutraal te laten rijden. Door 
deze maatregel wordt de indirecte CO2 emissie van Audi 
Brussels significant verlaagd en vermijdt Audi AG op deze 
manier een uitstoot van 13.000 ton CO2.

Ook het treinverkeer vanuit Györ, waar de elektromotoren 
voor de Brusselse Audi e-tron quattro geproduceerd wor-
den, naar Brussel zal CO2-neutraal gebeuren.

Verder wordt er bij uitschrijvingen voor het nieuwe model 
bij Audi Brussels steeds gevraagd om de meest milieuvri-
endelijke oplossing qua transport aan te bieden. Deze fac-
tor wordt dan mee opgenomen in het beslissingsproces.

Ook de interne logistiek binnen de fabriek wordt aange-
pakt: zo zal er tussen het logistieke Automotive-park en de 
montage een elektrische vrachtwagen ingezet worden om 
de e-tron batterijen intern te vervoeren en deze “just-in-
time” aan te leveren binnen het productieproces.



Relatie met significante 
milieuwetgeving 
In verband met het opvolgen van de significante mili-
euwetgeving werd het milieuwetgevingsregister van de 
milieudienst geüpdatet. Oude wetgeving werd uit de 
lijst genomen, en een nieuwe procedure ter opvolging 
kwam in de plaats. Deze stelt dat een maandelijkse 
analyse plaatsvindt van alle nieuwe milieuwetgeving 
die geldend is binnen het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west of de EU. Concreet wordt elke wetgeving op haar 
relevantie beoordeeld door het bekijken van de ingri-
jpendheid (wijziging van dagdagelijks beheer, wijziging 
van milieuvergunning of aanvraag van nieuwe milieu-
vergunning) en de termijn waarbinnen de wijzigingen 
van kracht worden. 

Milieuvergunning

De activiteiten van Audi Brussels werden gedekt door 
een basismilieuvergunning klasse 1A uitgereikt door 
het BIM op 20 juni 2002 voor een termijn van 15 jaar. 
Deze vergunning werd in de loop der jaren door middel 
van diverse besluiten uitgebreid voor tal van nieuwe 
activiteiten en projecten. 

De procedure voor de aanvraag van de verlenging van 
de milieuvergunning werd tijdig gestart in september 
2015 gezien de omvangrijke activiteiten die de organi-
satie exploiteert.

In nauwe samenwerking met de dossierbeheerster van 
het BIM, werd door middel van meerdere bezoeken van 
het BIM en van de Brandweerdienst van Brussel, het 
dossier voorbereid om in juni 2016 te worden ingedi-
end.

Het besluit voor de verlenging van de milieuvergun-
ning werd op 5 april 2017 bekomen voor een nieuwe 
termijn van 15 jaar. De verlenging van de milieuver-
gunning heeft als gevolg voor Audi Brussels dat de 
voorwaarden voor de exploitatie van de ingedeelde 
activiteiten werden herbeoordeeld en samengebun-
deld in 1 enkele vergunningsbesluit.

Actualisatie van deze vergunning zal in functie van de 
veranderingen en ontwikkelingen van het bedrijf op 
reguliere basis gebeuren, steeds in samenspraak met 
de vergunningverlenende overheid, het BIM.

Richtlijn 2016/2284 betreffende de ver-
mindering van de nationale emissies van 
bepaalde luchtverontreinigende stoffen – 
NEC Richtlijn 
De Europese “National Emission Ceilings (NEC)-richt-
lijn” vervangt de eerste NEC-richtlijn uit 2001 en legt 
emissiereductiedoelstellingen vast per lidstaat voor 
vijf polluenten: zwavel-oxiden (SOx), stikstofoxiden 
(NOx), vluchtige organische stoffen exclusief methaan 
(NMVOS), ammoniak (NH3) en fijn stof met een aero-
dynamische diameter tot 2,5 µm (PM 2,5). De richtlijn 
bevat een set doelstellingen die van kracht is vanaf 
2020 en een tweede set vanaf 2030. De lidstaten moe-
ten tegen 1 juli 2018 een programma opstellen waarin 
zij aangeven hoe ze die doelstellingen zullen halen, 
een emissie-inventaris en emissieprognoses opstellen, 
de impact van luchtverontreiniging op ecosystemen in 

Verpakkingsafval 

In 2017 werd bij de Interregionale Verpakkingscommissie 
de evaluatie van het preventieplan 2013-2016 ingediend 
samen met  het nieuwe preventieplan 2016-2019.

Selectieve inzameling van folie was al een maatregel in het 
preventieplan 2013-2016. De komende jaren wordt nog ver-
der gewerkt om recycleerbare folies maximaal te recupere-
ren uit het restafval en dit in alle afdelingen. Hetzelfde geldt 
voor karton en PS-Trays. In 2016 werd een nieuw concept 
ontwikkeld voor selectieve inzameling van verpakkingsafval. 
Dit concept is in omzetting sinds 2017 waarbij de werkpos-
ten in de productielijnen stelselmatig aangepast worden. 

Met dit nieuwe concept wordt afgestapt van de aanpak van 
de voorbije jaren om vuilbakken te voorzien voor verpakking-
safval per werkpost. In plaats daarvan zullen aan de werk-
posten enkel nog vuilbakken voorzien worden voor restafval. 
Recycleerbaar verpakkingsafval zal uit de productie terugge-
nomen worden door de afdeling Logistiek en dit samen met 
het leeggoed afkomstig van aanleveringen naar de produc-
tielijnen. Zo ontstaat er een gescheiden inzamelcircuit voor 
restafval en voor recycleerbaar verpakkingsafval en daarmee 
een betere selectieve inzameling aan de bron. Verder heeft 
deze werkwijze ook als voordeel dat verpakkingsafval gecen-
traliseerd zal terechtkomen en behandeld worden in logistie-
ke zones wat een doorgedreven sortering van verpakkingsaf-
val mogelijk maakt met het oog op een maximale recyclage. 

Het nieuwe concept zorgt ook voor een grotere betrokken-
heid en verantwoordelijkheid van de afdeling Logistiek. 
Aangezien deze afdeling de contacten onderhoudt met de 
grondstofleveranciers kan dit mogelijks in de toekomst 
perspectieven bieden voor het nemen van preventiemaatre-
gelen. Dit in samenspraak met de kwaliteitsafdeling vermits 
wijzigingen in verpakkingsmateriaal niet mogen leiden tot 
kwaliteitsverlies van de aangeleverde goederen.

De implementie van deze nieuwe werkwijze is lopende sinds 
2017 en gebeurt concreet door stelselmatig werkposten aan 
te passen onder meer bij het vernieuwen van productielijnen, 
na interne EMAS-audits en bij het actualiseren van afvalplan-
nen,...  

kaart brengen en over al deze zaken rapporteren. 

De omzetting van deze Richtlijn in Brusselse wetgeving 
werd nog niet uitgevoerd (uiterlijk tegen 01/07/2018).

Richtlijn 2015/2193  inzake de beperking 
van de emissies van bepaalde verontreini-
gende stoffen in de lucht door middelgrote 
stookinstallaties - MCP-Richtlijn De MCP-richtlijn 
(MCPR) stelt op Europees niveau regels vast om de emis-
sies van SO2, NOX en fijn stof door middelgrote stookins-
tallaties (nominaal thermisch vermogen van 1 MW tot 50 
MW) te beheersen. De richtlijn bevat ook regels voor het 
monitoren van de emissies van koolmonoxide (CO), voor 
de vergunningverlening en de registratie van de middel-
grote stookinstallaties en voor een aantal rapporteringen 
door de lidstaten. 

Door deze nieuwe normen zou een verstrenging van 
de emissiegrenswaarde voor NOX voor de WKK vanaf 1 
januari 2025 van toepassing zijn. Op basis van meet-
waarden van 2016 bleek dit haalbaar. Nieuwe metingen 
in januari 2018 hebben aangetoond dat deze waarden 
behaald worden zonder bijkomende aanpassingen aan de 
huidige installatie.

Lage Emissie Zone - De ordonnantie van 7 
december 2017 tot wijziging van het Brussels 
Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebe-
heersing ( “BWLKE” genoemd) met als doel 
de effectieve invoering van één of meerdere 
lage emissiezones op het grondgebied van 
het Brussels Gewest mogelijk te maken
De LEZ heeft als doel de luchtkwaliteit in Brussel te ver-
beteren en dus de gezondheid van de inwoners vrijwaren. 
Vanaf 01/01/2018 wordt de toegang tot de stad voor de 
meest vervuilende voertuigen verboden.

Een overgangsperiode – waarin enkel waarschuwingen 
zullen worden gegeven – is voorzien om burgers en be-
zoekers/pendelaars de kans te geven zich aan de nieuwe 
maatregel aan te passen. Vervolgens zal het niet naleven 
van de toegangscriteria tot een administratieve geldboe-
te leiden.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de teksten 
door de Brusselse wetgever, is een overgangsperiode van 
9 maanden voorzien. Het is dus pas vanaf oktober 2018 
dat het niet-naleven van de toegangscriteria zal aanlei-
ding geven tot een administratieve boete.

Het personeel van Audi Brussels zal zich dus aan deze ni-
euwe wetgeving moeten conformeren en eventueel hun 
vervoersmodaliteiten aanpassen in die zien (carpooling, 
gebruik maken van het openbaar vervoer, …).

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Re-
gering van 1 december 2016

Artikel 9 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffen-
de afvalstoffen bepaalt op welke manier afvalstoffen een 
einde-afvalfase kunnen bereiken (en dus hun statuut van 
afvalstof verliezen). Deze ordonnantie is de omzetting 
van de richtlijn 2008/98/EG van 19 november 2008 be-
treffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal 
richtlijnen. 

Sommige specifieke afvalstoffen zijn niet langer afval-
stoffen wanneer zij een recyclingsbehandeling of een 
andere behandeling voor nuttige toepassing hebben 

ondergaan en voldoen aan (op Europees niveau bepaalde) 
specifieke criteria. Volgens artikel 9 van de Ordonnantie 
van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen kunnen afval-
stoffen (waarvoor geen criteria bestaan op Europees ni-
veau of die opgelegd zijn in een besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering) enkel hun statuut verliezen 
binnen een ingedeelde inrichting die onderworpen is aan 
een aangifte of aan een milieuvergunning. 

De rubriek 178, ingevoegd door het besluit van 1 decem-
ber 2016,  creëert een kader om toe te laten dat materi-
alen die volgens de wetgeving in het Vlaams of het Waals 
Gewest een einde-afvalfase hebben bereikt, maar die dus 
volgens de Brusselse wetgeving nog steeds afvalstoffen 
zijn, toch de einde-afvalfase kunnen behalen. Het gebruik 
van valoriseerbare materialen kan echter ook gebeuren 
in het kader van een werfaangifte voor de rubriek 28.1. 
In onze nieuwe milieuvergunning is onder het hoofdstuk 
“afbraak en transformaties” als voorwaarde opgenomen 
dat via een melding Klasse 3, rubriek 28 dient te worden 
vergund via de gemeente in het kader van toekomstige 
bouwprojecten*.

*Om in de toekomst administratieve inbreuken te voorko-
men, werd een specifieke procedure voor (bouw)project 
geïmplementeerd. De milieudienst controleert in samen-
werking met de dienst gebouwen, aan de hand van een 
checklist, in hoever er voor (bouw)projecten milieuvergun-
ningsverplichtingen zijn.



Milieuactieplan
Ref Nummer Status Dead-

line
Thema Milieucom-

partiment
Doelstelling Afde-

ling
Verantwoorde-
lijke

2016/1.153 Q3/18 Opdelen Montage met adresseerbare 
verlichting

energie 25%-energie B/GF-3 J. Van Rompaey

2016/1.155 75% Q3/18 Stoppositie van de robotten linken aan 
de takten

energie 25%-energie B/GF-3 J. Van Rompaey

2016/5.34 50% Q3/17 Vatsleggen van de structuur van ADR 
binnen de organisatie (organigram)

organisatie B/GW A. Vanden Berghe

2016/4.34 100% Q2/16 Implementatie Ecologieforum organisatie B/GW C. Stragier

2016/1.156 0% Q2/16 Onderzoek naar inzetten/plaatsen 
HR-motoren bij hernieuwen of renove-
ren van de fulleroven

energie 25%-energie B/GF-2 J. Van de Weyer

2016/1.157 75% Q2/18 Installatie slibdekanter energie 25%-afval B/GF-2 D. De Smet

2016/1.158 100% Q1/18 Leiding warmwater tussen WKK en AP 
aanleggen voor het voorzien van het AP 
van warm water

energie 25%-energie B/GZ-2 F. Caestecker

2016/1.159 100% Q1/18 LED verlichting in de gebouwen van B/
GF-1

energie 25%-energie B/GF-1 I/PG

2016/2.46 75% Q2/18 Inkuiping technische ruimte bodywash 
vernieuwen (epoxy) 

bodem B/GF-1 P. Verhaeghen

2016/2.47 100% Q4/16 Citernes voorzien van niveauindicatoren bodem B/GF-3 F. Damen

2016/2.48 75% Q1/18 Bodembeheer funderingswerken Sü-
derweiterung

bodem B/GW A. Vanden berghe

2016/5.35 100% Q4/17 Opstellen raamcontracten (erkende labo 
+ aannemer + bodem deskundigen) voor 
een vlotter beheer van bodemdossiers

bodem B/GW A. Vanden berghe

2017/2.49 100% Q4/17 Risicoanalyse historische bodemvervui-
ling site: uitvoering + goedkeuring

bodem B/GW A. Vanden berghe

2017/5.36 100% Q4/17 Revisie interne provisie + financieel 
borgstelling

bodem B/GW C. Stragier

2017/2.50 100% Q4/17 Trojan (A27) & Tanken gebouw G (A33) 
: saneringsprojecten afsluiten (eind-
verklaringen)

bodem B/GW A. Vanden berghe

2018/2.51 25% Q4/18 Project A1 (verontreiniging in benzeen, 
olie vluchtig, minerale olie en TCA in 
grond en grondwater in gebouw F1) : 
Goedkeuring saneringsvoorstel

bodem B/GW A. Vanden berghe

2018/2.52 25% Q4/18 Project A2 (verontreiniging in benzeen 
en olie vluhtig in grond en grondwater, 
in gebouw G) : Goedkeuring sane-
ringsvoorstel

bodem B/GW A. Vanden berghe

2018/2.53 25% Q4/18 Project A3 (verontreiniging in glycol 
in grondwater) : Goedkeuring sane-
ringsvoorstel

bodem B/GW A. Vanden berghe

2018/2.54 25% Q4/18 Project A5 (verontreiniging in BTEX in 
grond en grondwater ter hooget van de 
Watertest & testbaan) : Goedkeuring 
saneringsvoorstel

bodem B/GW A. Vanden berghe

2017/2.55 75% Q3/18 City Kart : Afbraakwerken (Asbestverwij-
dering + bodembeheer)

bodem B/GW B. Kessen - A. 
Vanden berghe

2018/2.56 50% Q2/19 nieuwe gebouw AP4 : Funderingswerken bodem B/GW A. Vanden berghe

2017/2.57 50% Q2/19 Sprinklerstation : Bodembeheer bodem B/GW A. Vanden berghe

2018/5.37 0% Q3/18 Opstellen raamcontracten voor het 
afvoeren en verwerken bodem partijen

bodem B/GW A. Vanden berghe

2017/4.35 100% Q1/18 opleiding ISO14001:2015 voor 
EMAS-coördinatoren

organisatie B/GW D. Delmarche

2018/6.32 50% Q3/18 update van de milieuvergunning ifv om-
bouwwerkzaamheden nieuw model

vergunning B/GW D. Delmarche

2017/3.33 100% Q4/17 invoeren van de carpoolapp van Taxistop 
ter vervanging van de papieren log-
boeken

mobiliteit B/GW B. Kessen

2017/1.160 100% Q4/17 Milieurisicoanalyse van de gelieroven, 
welke milieubelasting omvat de rook-
gassen

lucht B/GF-1 A. Vandenberghe

2016/5.40 100% Q2/17 organisatie van afvalinzameling bij 
grote projecten

afval B/GW I, Vandereet

2017/5.41 100% Q4/17 uitwerken van een afvalconcept voor 
batterijen van het nieuwe elektrisch 
model

afval B/GF-3 C. Stragier

2018/1.161 0% Q4/18 onderzoek naar de milieuimpact van 
formaldehyde in de schilderij

lucht B/GW C. Stragier

2017/5.42 75% Q2/18 uitwerken van een optimaal 
afvalconcept in batterijproductie

afval B/GF-3 I, Vandereet

2017/1.162 0% Q4/18 onderzoek naar energieoptimalisatie 
koeltorens 

energie B/GZ-2 F. Caestecker

2017/1.163 100% Q4/17 CO2-neutrale fabriek lucht B/GW C. Stragier

2017/1.164 100% Q4/17 inzet van diodelaserbronnen met hoger 
rendement

energie B/GF-1 D. Winkelmans 

2017/5.43 100% Q3/17 optimalisatie afvalophaling verpakking-
safval in de montage

afval B/GF-3 I. Vandereet

2018/1.165 0% analyse uitschakelen verlichting tijdens 
de pauzes

energie 25%-energie B/GF-3 J. Van Rompaey

2018/1.166 25% Q4/18 verlagen milieurisico‘s door het uit 
dienstnemen benzine en dieseltanks 
samen met de ringleidingen

bodem B/GF-3 F. Damen

2018/1.167 75% inzet van FTS (=autonoom rijdend trans-
portmiddel) ipv heftrucks in de montage

energie 25%-energie B/GF-3

2017/1.168 100% vernieuwen rollertesten in gebouw G energie 25%-energie B/GF-3 F. Cauwe

2017/1.169 100% vernieuwen transportband telpunt 7 energie 25%-energie B/GF-3 F. Cauwe

2017/1.170 50% Q3/17 asbestverwijdering in kruipkelder onder 
gebouw G

afval B/GF-3 B. Kessen

2018/1.171 100% Q2/18 asbestverwijdering bij afbraak fluten 
installatie

afval B/GF-3 B. Kessen

2018/3.34 100% Q3/18 alle installaties in de montage voorzien 
van energietellers en aanbinden in een 
opvolgsysteem (legato)

energie B/GF-3 J. Van Rompaey

2017/3.35 100% Q4/17 uitvoeren geluidsstudie van de ganse 
fabriek

geluid B/GW D. Delmarche

2017/1.172 100% Q4/17 inzet van een nieuwe generatie robotten 
met spaarstand

energie 25%-energie B/GF-1 P. Bamps

2017/5.44 100% Q4/17 adresseerbare LED verlichting in ge-
bouw A1

energie 25%-energie B/GF-1

2017/1.173 50% Q4/17 optimalisatie waterverbruik bodywash water 25%-water B/GF-1 I. De Vos

2018/1.174 100% Q3/18 analyse elektrische vrachtwagen voor 
intern transport van batterijen

lucht CO2 neutrale 
fabriek

B/GL Y. Rubbens 

2017/1.175 100% Q3/17 heraanleg groene zones met inheemse 
kruiden en planten

biodiver-
siteit

B/GZ-2 J. Dries

2017/4.36 50% Q3/17 een bijenkolonie voorzien op de site ter 
bevordering van de biodiversiteit

biodiver-
siteit

B/GZ-2 J. Dries

2018/1.176 100% Q3/18 aanleg groene wand aan de fassade 
gebouw A2

biodiver-
siteit

B/GZ-W P. Verhaeghen

2017/5.45 75% Q1/18 uitwerken van een afvalbenchmark 
tussen de euopese Audi vestigingen

afval B/GW I. Vandereet

2017/6.33 75% Q1/18 overname milieuvergunning Autovision vergunning B/GW D. Delmarche

2017/1.177 100% Q2/18 analyse inzet LNG transporten tussen 
toeleverancier uit Gent naar Audi

lucht CO2 neutrale 
fabriek

B/GL G. Goessens

2017/5.46 75% Q4/17 uitwerken van een afvalprocedure voor 
Aluminiumstof

afval B/GF-1 B. Kessen

2017/1.178 100% Q2/18 uitvoeren van een afvalwateraudit ikv 
optimalisaties in de waterzuivering

water B/GF-2 K. Muylaert

2017/5.47 100% Q3/18 optimalistaie van de afvalscheiding in 
de keuken

afval B/GW B. Kessen

2017/1.179 100% Q4/17 uitrusten van de robots voor puntlassen 
met lichtgewichttangen

energie B/GF-1 W. Barbé

2018/5.48 50% Q4/18 onderzoek naar alternatief/optimalistie 
ESD-verpakkingsafval (montage)

afval B/GW I. Vandereet

2018/3.36 0% Q4/18 energieverbruikers verzamelen in een 
centraal digitaal systeem (BIG-data 
project )

energie B/GZ-2 I. Lambrechts



Aanspreekpartner

Wenst u verdere informatie? De milieuafdeling verheugt zich op uw vraag via e-mail, telefoon, brief of fax:

Audi Brussels

Christian Stragier

Coördinator Milieudienst

Brits Tweedelegerlaan 201

1190 Vorst

Tel: +32 (0)2 348 2778

christian.stragier@audi.de

Termijn voor de volgende milieuverklaring

Audi Brussels wil in 02.’19 de volgende milieuverklaring uitbrengen.

Deze publicatie is CO2-neutraal op 100% gerecycleerd papier gedrukt, en dit volgens de FSC-richtlijnen. Gerecy-
cleerd papier beschermt onze grondstoffen, reduceert de met de papierproductie verbonden emissies van broei-
kasgassen, vermindert het waterverbruik en de belasting in de vorm van watervervuiling.

Validatieverklaring
Verklaring van de milieuverificateur over de verificatie- en valideringswerkzaamheden

Vinçotte N.V., EMAS-milieuverificateur met registratienummer BE-V-0016 geaccrediteerd met als reikwijdte 10, 11, 13, 16, 
18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 
47, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (NACE-code) ver-
klaart dat hij heeft geverifieerd of de vestiging, zoals vermeld in de bijgewerkte milieuverklaring van 2018 van de organisa-
tie AUDI BRUSSELS NV met registratienummer BE-BXL-000002 voldoet aan alle eisen van Verordening (EG) nr. 1221/2009 
van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een 
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). 

Met de ondertekening van deze verklaring verklaar ik dat:

- de verificatie en validering volledig overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1221/2009 zijn uitgevoerd;

- uit het resultaat van de verificatie en validering blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er niet aan de toepasselijke wette-
lijke milieuvoorschriften is voldaan;

- de gegevens en informatie van de bijgewerkte milieuverklaring 2018 van de vestiging een betrouwbaar, geloofwaardig en 
juist beeld geven van alle activiteiten van de vestiging binnen de in de milieuverklaring vermelde reikwijdte. 

Dit document is niet gelijk aan een EMAS-registratie. EMAS-registratie kan alleen worden gedaan door een bevoegde instan-
tie in de zin van Verordening (EG) 1221/2009. Dit document wordt niet gebruikt als een zelfstandig stuk openbare commu-
nicatie. 

Gedaan te Brussel, op 12 juni 2018

Bart Janssens

Voorzitter Certificatie Commissie
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