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1. Inleiding
1.1. Algemeen
In dit document is de energiebeoordeling uitgewerkt t.a.v. onderstaande punten uit  ISO 50001 §4.4.3.: 

Een analyse op hoofdlijnen van het huidige en historische energieverbruik;
Een meer gedetailleerde analyse voor het identificeren van de faciliteiten, apparaten of processen die een
significante invloed op het energieverbruik hebben.
Het identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van kansen voor verbetering is volledig
 opgenomen in de maatregelen.
De diepgang van de analyse is zodanig dat een organisatie minimaal 80% van het energieverbruik kan herleiden
tot concrete energiegebruikers.

Dit document dient vooral om te onderkennen welke kansen er liggen om tot verdere CO reductie te komen en te
bewaken dat de gestelde reductiedoelen worden gehaald. 

Deze energiebeoordeling is door een tweede persoon bekeken die vanuit een onafhankelijk rol en kwaliteitsoordeel kan
geven. De energiebeoordeling is directe input voor de directiebeoordeling.

1.2. Over Democo
Democo is een bouwbedrijf en algemeen aannemer met totaaloplossingen. Samen met onze klanten bouwen we
kwaliteit voor elk type bouwproject, van ruwbouw tot kant-en-klaar, van nieuwbouw tot renovatie. We bouwen
residentieel, commercieel, industrieel en kantoren die meerwaarde bieden aan de omgeving en de mensen.

Democo heeft 4 vestigingen (kantoren) en verschillende werven verspreid over België:

Kantoor in Hasselt
Magazijn in Houthalen - Helchteren
Kantoor in Brussel
Kantoor in Gent
Werven
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2. Energieverbruik
In onderstaande grafieken is de absolute trend te zien van het energieverbruik, waarbij er per verbruiker of locatie
dieper ingegaan wordt op het verbruik.

2.1. Algemeen
Onderstaande grafieken tonen het energiegebruik voor de jaren 2019 en 2020 met gedetailleerde grafieken per
categorie. De CO  uitstoot van scope 1, 2 en zakelijk verkeer wordt ook toegelicht, maar voor een gedetailleerde
analyse van de CO  emissies wordt verwezen naar het CO  voortgangsrapport.

Uit onderstaande grafiek kan afgeleid worden dat het totale energieverbruik voor Democo in 2020 ongeveer gelijk is
gebleven aan dat van 2019 (+0,2%). Binnen de verschillende categorieën wordt er wel een verschuiving van het
energieverbruik vastgesteld:

Het energieverbruik gerelateerd aan elektriciteit is in 2020 met circa 42% gestegen t.o.v. 2019;
Het energieverbruik gerelateerd aan materieel is in 2020 gedaald met circa 23%;
Het energieverbruik gerelateerd aan bedrijfswagens is in 2020 gedaald met circa 5%;
Het energieverbruik gerelateerd aan verwarming is in 2020 ongeveer hetzelfde gebleven als in 2019.

In volgende paragrafen zullen deze stijging/daling uitgebreider besproken worden.
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Energieverbruik Democo
01-01-2019 t/m 31-12-2020

Bedrijfswagens Elektriciteit Materieel Verwarmen Vliegreizen Woon- werkverkeer
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Energieverbruik Democo (GJ) 2019 2020

Bedrijfswagens 16.395,07 15.570,32

Elektriciteit 7.908,26 11.229,20

Materieel 10.240,96 7.846,62

Verwarmen 6.240,22 6.106,46

Vliegreizen 58,24 0,00

Woon- werkverkeer 332,53 292,87

Totaal 41.175,28 41.045,47

Onderstaande grafiek toont het energieverbruik van Democo per vestiging. Hieruit valt duidelijk op dat de grootste
energieverbruikers de bedrijfswagens (37%) zijn (zitten onder de entiteit 'Democo') en de werven (42%).

2

2 2

4/11



G
J

Energie
01-01-2019 t/m 31-12-2020

Antwerpen Brussel Democo Gent Hasselt Magazijn Werven
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Energie (GJ) 2019 2020

Antwerpen 163,39 385,26

Brussel 305,30 311,49

Democo 16.453,31 15.570,32

Gent 414,30 429,44

Hasselt 2.344,80 2.073,21

Magazijn 4.731,13 5.135,05

Werven 16.763,05 17.140,70

Totaal 41.175,28 41.045,47

Onderstaande grafiek toont de CO  uitstoot van Democo per emissiebron. De totale CO  uitstoot van Democo is in 2020
gedaald met circa 7% t.o.v. 2019. Voor een uitgebreide bespreking van de CO  uitstoot en de maatregelen wordt er
verwezen naar het CO  voortgangsverslag.
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CO2e
01-01-2019 t/m 31-12-2020

Afval Bedrijfswagens Elektriciteit Materieel Verwarmen Vliegreizen Woon- werkverkeer
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Afval 178,95 178,95

Bedrijfswagens 1.511,18 1.414,77

Elektriciteit 392,68 512,43

Materieel 990,72 759,09

Verwarmen 396,71 384,31

Vliegreizen 4,16 0,00

Woon- werkverkeer 25,23 19,69
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Totaal 3.499,62 3.269,25

Doelstelling CO2e

CO2e (ton) 2019 2020
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2.2. Bedrijfswagens
Onderstaande grafieken tonen het brandstof en energieverbruik specifiek voor bedrijfswagens.

Zoals hierboven reeds vermeld is het energieverbruik gerelateerd aan de bedrijfswagens in 2020 gedaald met circa 5%
in vergelijking met 2019. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de invloed door de Corona pandemie waardoor veel
werknemers vaak thuis hebben moeten werken. Werknemers die regelmatig op werven moeten zijn zijn natuurlijk hun
verplaatsingen blijven uitvoeren.

Met betrekking tot het soort brandstof dat gebruikt wordt in de bedrijfswagens van de verschillende categorieën wordt er
100% diesel gebruikt.

In 2020 is het vervoer met bestelwagens gestegen en vrachtwagens gedaalt als gevolg van een verandering in beleid
rond transport van arbeiders. 
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Energie
01-01-2019 t/m 31-12-2020

Bestelwagens Bestelwagens 8+1 Personenwagens Vrachtwagens
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Energie (GJ) 2019 2020

Bestelwagens 5.229,79 6.422,43

Bestelwagens 8+1 90,10 1,18

Personenwagens 9.916,30 8.653,91

Vrachtwagens 842,25 157,57

Totaal 16.078,43 15.235,08

2.3. Materieel
Onderstaande grafieken tonen het energieverbruik gerelateerd aan het materieel. Dit gaat over het brandstofverbruik
(100% dieselverbruik) van verschillende soorten machines (kranen, stroomgroepen, ...) die ingezet worden op de
werven. Het energie verbruik van elektrische machines wordt gerapporteerd onder de paragraaf over het
elektriciteitsverbruik.

Zoals hierboven reeds vermeld is het energieverbruik gerelateerd aan materieel in 2020 gedaald met circa 23% in
vergelijking met 2019. Dit komt voornamelijk doordat Democo investeert in het gebruiken van aansluitingen op het net.
Hierdoor moet minder gebruik gemaakt worden van generatoren.

Verder kan uit onderstaande grafiek ook afgeleid worden dat het merendeel van het brandstofverbruik gerelateerd is
aan een werf zelf (88% in 2020). Het brandstofverbruik gerelateerd aan het magazijn zal voornamelijk brandstof zijn die
besteld wordt voor een werf of machine via het magazijn, aangezien verwacht wordt dat het brandstofverbruik op het
magazijn redelijk beperkt zou moeten zijn (hier worden geen zware werken uitgevoerd).

Op een werf zelf wordt een groot deel van de brandstof gebruikt om elektriciteit op te weken aan de hand van
generatoren. Een exacte verdeling van het brandstofverbruik per type materieel is niet beschikbaar, maar op basis van
expert opinion wordt volgende inschatting gemaakt:

Circa 75% van het brandstofverbruik gaat naar stroomgroepen.
De overige 25% wordt door allerlei machines gebruikt, afhankelijk van het type werf.

Stroomgroepen vormen dus duidelijk een belangrijke energieverbruiker op werven.
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Energie
01-01-2019 t/m 31-12-2020

Magazijn Werven

2019 2020
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Energie (GJ) 2019 2020

Magazijn 2.153,73 948,55

Werven 8.087,24 6.898,07

Totaal 10.240,96 7.846,62

2.4. Elektriciteit
Onderstaande grafieken tonen het energieverbruik gerelateerd aan elektriciteit voor 2019 en 2020, opgedeeld per
entiteit. 

Het elektricitieitsverbruik is in 2020 gestegen met circa 42% in vergelijking met 2019. Dit is hoofdzakelijk gerelateerd aan
een stijging van het aantal werven dat gebruik maakt van een connectie met het elektriciteitsnet. Dit zorgt voor een
stijging van het elektriciteitsverbruik, maar een daling in het brandstofverbruik voor materieel. Zo is het
elektriciteitsverbruik op de werven gestegen met circa 40% in 2020 t.o.v. 2019. Naast een overschakeling op elektriciteit
is deze stijging ook de danken aan een stijging van het aantal projecten. Er is een stijging van onze omzet in 2020 in
vergelijking met 2019 wat een stijging van het elektriciteitsverbruik verklaart. 

Ook het elektriciteitsverbruik van het magazijn is in 2020 gestegen met circa 80%. 
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Energie
01-01-2019 t/m 31-12-2020

Antwerpen Brussel Gent Hasselt Magazijn Werven
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Energie (GJ) 2019 2020

Antwerpen 103,75 327,65

Brussel 155,48 155,48

Gent 194,63 194,63
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Hasselt 1.009,34 885,30

Magazijn 1.617,33 2.913,40

Werven 4.827,73 6.752,75

Totaal 7.908,26 11.229,20

Energie (GJ) 2019 2020

Op onderstaande grafiek wordt de hoeveelheid groene stroom die verbruikt is weergegeven. Dit verbruik is gerelateerd
aan stroomverbruik op het magazijn waar zonnepanelen zijn geïnstalleerd op het dak. In 2020 was zo circa 20% van het
totale stroomverbruik groen.
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Energie
01-01-2019 t/m 31-12-2020

Grijze stroom Groene stroom

2019 2020
0

2500

5000

7500

10000

12500

Energie (GJ) 2019 2020

Grijze stroom 6.895,88 8.998,81

Groene stroom 1.012,38 2.230,39

Totaal 7.908,26 11.229,20

2.5. Verwarmen
Onderstaande grafiek toont het energieverbruik voor 2019 en 2020 gerelateerd aan verwarming. 

In 2020 is het energieverbruik gerelateerd aan verwarming beperkt gedaald met circa 2%. Voor het overgrote deel wordt
aardgas gebruikt ter verwarming (88%), aangevuld met stookolie (12%).

De grootste verbruikers van energie gerelateerd aan warmte zijn de werven (57%). Dit is gerelateerd aan de afwerking
van constructies waarbij de gebouwen verwarmd moeten worden om ze voldoende te laten drogen.
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Energie (GJ) 2019 2020

Antwerpen 0,00 0,00

Brussel 142,73 142,73

Gent 204,70 204,70

Hasselt 1.098,26 1.014,46

Magazijn 946,44 1.254,69

Werven 3.848,08 3.489,88

Totaal 6.240,22 6.106,46

2.6. Significant energieverbruik & verbeterkansen
In onderstaande grafiek wordt de analyse die in bovenstaande paragrafen werd besproken samengevat. Per functie
wordt er op onderstaande grafiek per entiteit het energieverbruik weergegeven.

Op basis van deze analyse zou men de grootste reductie op het totale energieverbruik kunnen realiseren door te
focussen op:

1. Inzetten op efficiëntere bedrijfsvoertuigen en alternatieve brandstoffen
(personenwagens/bestelwagens/vrachtwagens) en het beperken van de gereden afstanden;
2. Inzetten op energieverbruik op de werven door elektrificatie & efficient en juist gebruik van materieel en het
beperken van elektriciteitsverbruik.
3. Inzetten op het aankopen van groene energie.

Transport (zowel personenwagens voor werfleiders als vrachtwagens) is traditioneel een grote verbruiker van brandstof
binnen de sector. Hier kunnen maatregelen genomen worden om de gereden kilometers te beperken en de
brandstofverbruik per km te doen dalen. Bewustmaking & training is hier zeker aan de orde.

Materieel dat niet optimaal gebruikt vormt een grote energieverbruiker op werven. Training in het correct & efficiënt
gebruiken van machines en het voorzien van een elektriciteitsaansluiting ipv stroomgroepen zijn hier aan de orde.
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Antwerpen 0,00 327,65 0,00 57,61

Brussel 142,73 155,48 13,28

Democo 6.422,43 1,18 8.989,14 0,00 157,57

Gent 204,70 194,63 30,11

Hasselt 1.014,46 885,30 173,45

Magazijn 1.254,69 683,01 2.230,39 948,55 18,42

Werven 2.738,37 6.752,75 6.898,07 751,51

Totaal 5.354,95 6.422,43 1,18 8.998,81 2.230,39 7.846,62 8.989,14 751,51 0,00 157,57 292,87

3. Verbeterkansen
3.1. Maatregelen voor energiereductie
Op basis van bovenstaande analyse van de energieverbruiken werden een aantal workshops georganiseerd waarbij
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gebrainstormd werd rond energie en CO  reductie. Op basis hiervan werden maatregelen bepaald waarop Democo zal
werken om zijn energieverbruiken te reduceren. Hierbij werd ook een onderscheid gemaakt in prioriteit. De prioritaire
maatregelen worden onmiddellijk geïmplementeerd waar mogelijk, voor de bijkomende maatregelen wordt er verder
onderzocht wat de implementatie- en energiereductiemogelijkheden zijn.

1.  Prioritaire maatregelen:
a.  Elektrificatie van het wagenpark. Democo telt 154 bedrijfswagens. We mikken om deze volledig elektrisch
te krijgen. En plannen sowieso om al het administratief personeel hun wagen te elektrificeren. Bovendien
beogen we een wagenreglement met een langere gebruiksduur (5,6 of 7 jaar). 
b.  Verlagen energieverbruik op de werven & Elektrificatie van de werven.

Installatie van timers op werven
Gebruiken van passieve werfketen;
Gebruik van LED lampen op werven;
Waar mogelijk op werven een aansluiting met het elektriciteitsnet gebruiken om minder generatoren te
gebruiken;
Gebruik maken van werfbatterijen waar mogelijk;
Installatie van monitoring op de werven in Brussel voor opvolging van het energieverbruik en
optimalisatie van energiebesparende maatregelen.

c. Thuiswerkpolicy: sinds 2020 mag er één dag per week van thuis uit gewerkt worden.
2.  Bijkomende maatregelen:

a.  Installatie zonnepanelen op kantoor en werven + monitoring energieverbruik
Mogelijkheid uitwerken voor de installatie van eigen zonnepanelen op kantoor Hasselt;
Verder uitwerken van proefprojecten waar zonnepanelen worden geïnstalleerd op de werf.

b. Een herziening van de thuiswerkpolicy na corona.
In 2019 was er nog geen thuiswerkpolicy. Sinds 2020 is dit ingevoerd, maar er wordt verder bekeken of
dit nog uitgebreid kan worden naar meer dan één dag per week.

Voor een overzicht van de maatregelen met de verantwoordelijke personen wordt er verwezen naar de appendix.

3.2. Inschatting toekomstig energieverbruik
In onderstaande grafiek wordt een inschatting gegeven van het toekomstige energieverbruik. Hierbij is rekening
gehouden met bovenstaande maatregelen die soms een switch naar een andere vorm van energie betreffen
(bijvoorbeeld elektrificatie van de werf zal zorgen voor een daling van brandstofverbruik door een switch naar
elektriciteitsverbruik).

4. Aanbevelingen
Het is aan te bevelen voldoende resources te voorzien om deze ambitieuze maatregelen te faciliteren. Voldoende
betrokkenheid is noodzakelijk om de slaagkansen te vrijwaren, en om eventuele nieuwe initiatieven te doen ontstaan.
Communicatie is hierbij de sleutel.

2

11/11


	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	1.1. Algemeen
	1.2. Over Democo

	2. Energieverbruik
	2.1. Algemeen
	2.2. Bedrijfswagens
	2.3. Materieel
	2.4. Elektriciteit
	2.5. Verwarmen
	2.6. Significant energieverbruik & verbeterkansen

	3. Verbeterkansen
	3.1. Maatregelen voor energiereductie
	3.2. Inschatting toekomstig energieverbruik

	4. Aanbevelingen
	energiebeoordeling-23-02-2022-10-42 frontpage.pdf
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	1.1. Algemeen
	1.2. Over Democo

	2. Energieverbruik
	2.1. Algemeen
	2.2. Bedrijfswagens
	2.3. Materieel
	2.4. Elektriciteit
	2.5. Verwarmen
	2.6. Significant energieverbruik & verbeterkansen

	3. Verbeterkansen
	3.1. Maatregelen voor energiereductie
	3.2. Inschatting toekomstig energieverbruik

	4. Aanbevelingen




