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ŠKODA levert de ENYAQ iV met een koolstofneutrale balans  
 

› ŠKODA AUTO vermindert voortdurend de CO2-uitstoot bij de aankoop van grondstoffen, 

de productie van voertuigen en batterijen, het transport en de recycling 

› Gecertificeerde projecten compenseren CO2-uitstoot die nog niet kan worden vermeden 

› Door uitsluitend met groene stroom op te laden, kunnen ENYAQ iV-bestuurders genieten 

van volledig groene mobiliteit 

 

De ŠKODA ENYAQ iV produceert niet alleen nul lokale uitstoot op de weg; ŠKODA AUTO 

levert aan klanten zijn nieuwe zuiver elektrische SUV met een CO2-neutrale balans. De 

Tsjechische autofabrikant documenteert de volledige CO2-uitstoot tijdens het 

productieproces volgens ISO-normen en vermindert het vrijkomen van koolstofdioxide 

tijdens de productie effectief door een brede waaier van maatregelen. ŠKODA AUTO 

compenseert de onvermijdelijke CO2-uitstoot tijdens de productie via gecertificeerde 

klimaatbeschermingsprojecten, zoals de bouw van een windmolenpark in India. Dat wil 

zeggen dat ENYAQ iV-bestuurders kunnen genieten van 100 procent groene mobiliteit als ze 

de SUV uitsluitend opladen met elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. 

 

Batterij-elektrische voertuigen zoals de nieuwe ŠKODA ENYAQ iV zijn plaatselijk uitstootvrij tijdens 

het gebruik en zelfs volledig uitstootvrij wanneer ze worden aangedreven door groene stroom. Hun 

ecologische voetafdruk omvat echter ook de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie. Dankzij 

diverse maatregelen kan ŠKODA AUTO de nieuwe ENYAQ iV aan klanten leveren, met een 

koolstofneutrale balans. 

 

Optimalisering van de interne productieprocessen 

De Tsjechische fabrikant optimaliseert voortdurend de operaties en productieprocessen in zijn 

fabrieken. De onderdelenfabriek in Vrchlabí wordt eind 2020 ŠKODA's eerste CO2-neutrale 

productielocatie. De ENYAQ iV wordt gebouwd in ŠKODA's hoofdfabriek in Mladá Boleslav, waar 

de autofabrikant het grootste fotovoltaïsche daksysteem van Tsjechië installeert in samenwerking 

met energiedienstverlener ČEZ. Alle energie die nodig is voor de productie in de Tsjechische 

fabrieken van ŠKODA AUTO zal tegen het einde van dit decennium afkomstig zijn van 

koolstofneutrale bronnen. De OPTIKON-app, die door ŠKODA werd ontwikkeld, toont in detail hoe 

slimme ideeën ook uitstoot kunnen besparen. Met behulp van kunstmatige intelligentie zorgt het 

voor een optimaal gebruik van de ruimte in transportcontainers. Daardoor werden alleen al in de 

eerste helft van 2020 meer dan 150 zendingen en daarmee 80 ton CO2 bespaard. 

 

Toezicht op de CO2-uitstoot in de hele toeleveringsketen 

ŠKODA AUTO optimaliseert niet alleen zijn eigen productieprocessen, maar waakt ook over de 

CO2-uitstoot van zijn leveranciers en partners. Het bedrijf zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot in de 

toeleveringsketen, tijdens het fabricageproces en in de logistiek, proportioneel wordt vermeden of 

verminderd, onder meer door gebruik te maken van groene stroom. Zo waarborgt de leverancier 

LG het gebruik van groene energie voor de productie van de aandrijfbatterijen voor de ENYAQ iV. 

Ook veel andere partners hebben gezorgd voor milieuvriendelijke productieprocessen. De 

resterende CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de specifieke levenscyclusanalyse van de 

ENYAQ iV. Deze balans is gecertificeerd door TÜV NORD CERT, dat ook de daaropvolgende 

uitstoot controleert. TÜV NORD CERT geeft certificaten af waarin de correcte registratie van de 
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totale CO2-uitstoot gedurende de levenscyclus en de classificatie van de ENYAQ iV als 

koolstofneutraal product wat de eindbalans betreft, bij levering aan klanten wordt bevestigd. 

 

Recycling van voertuigen en batterijen 

Bij de CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus is ook de recycling van de ŠKODA ENYAQ iV 

inbegrepen. Na gebruik in voertuigen krijgen de aandrijfbatterijen een tweede leven in ŠKODA iV 

energieopslagsystemen. Deze maatregel verlengt de nuttige levensduur van de batterijen en 

verbetert dus hun ecologische voetafdruk. Ze worden uiteindelijk gerecycled, en de grondstoffen 

worden hergebruikt. Ook de CO2-uitstoot als gevolg van de recycling van het voertuig wordt 

meegerekend; een hoog recyclingpercentage en het uitgebreide gebruik van reeds gerecyclede of 

recyclebare materialen helpen de uitstoot verder te verminderen. 

 

Compensatie van uitstoot door gecertificeerde projecten 

Een deel van de CO2-uitstoot die ontstaat bij de productie (toeleveranciers en fabricage) van een 

ŠKODA ENYAQ iV kan nog niet worden vermeden. ŠKODA AUTO compenseert dit door de 

aankoop van gecertificeerde koolstofkredieten. Het gaat hierbij om de ondersteuning van 

gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten, zoals de bouw van een groot windmolenpark in 

India. Het park in Tamil Nadu in het zuiden van het land zal 100 windturbines omvatten. Met een 

totale capaciteit van 200 MW zal het schone energie leveren aan 600.000 gezinnen. 
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ŠKODA AUTO 
› is focusing on three priorities with its ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ program for the future: expanding the model portfolio 

towards entry-level segments, exploring new markets for further growth in the volume segment and making tangible 
progress in sustainability and diversity. 

› currently offers its customers ten passenger-car series: the CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA and 
SUPERB as well as the KAMIQ, KAROQ, KODIAQ and ENYAQ iV. 

› delivered over one million vehicles to customers around the world in 2020. 
› has belonged to the Volkswagen Group for 30 years. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components, engines and transmissions. 

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia and India mainly through 
Group partnerships, as well as in Ukraine with a local partner. 

› employs approximately 42,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
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