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1. Inleiding 

In dit managementrapport wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de inzetbaarheid 

van een elektrische truck te verbeteren om zo het verschil in TCO tussen elektrisch en diesel 

te verkleinen.  Het rapport is gebaseerd op de gegevens die zijn verzameld bij CTV welke zijn 

geanalyseerd om adviezen op te leveren over de haalbaarheid van het opgestelde doel. Dit 

hoofdstuk vormt een inleiding tot het rapport en bevat de verkorte, maar meest essentiële 

onderdelen van het projectplan: de projectbeschrijving, reden voor onderzoek, 

onderzoeksvraag en doelstelling. 

 

1.1. Projectbeschrijving 

In het kader van het INTERREG-programma is het project electric Green Last Mile (eGLM) 

ontstaan. Het eGLM project is gericht op zware distributie uitgevoerd door 40- en 44 tons 

elektrische trucks op korte afstanden (max. 150 km). In dit project zijn meerdere partijen 

betrokken. De partijen welke worden omschreven in deze projectbeschrijving zijn rood 

gemarkeerd in figuur 1. De andere partijen en de verhoudingen tussen deze partijen worden 

verder uitgelegd in bijlage 1. 

 

Figuur 1: INTERREG-project eGLM partners & opbouw 

Fontys ILEC, hierna genoemd ILEC, is al ruim 30 jaar het centrum voor zakelijke dienstverlening 

en onderdeel van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo. FIER is een business 
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development bureau dat al meer dan twintig jaar actief is in de internationale automotive 

sector en heeft de operationele regie over eGLM.  ILEC heeft via FIER een opdracht ontvangen 

binnen het eGLM project gerelateerd aan de (logistieke) inzetbaarheid & TCO van de 

elektrische truck bij CTV. De elektrische trucks welke worden ingezet tijdens dit project zijn 

gebouwd door Framo en zijn 100% elektrisch, echter kan het assortiment aan trucks worden 

uitgebreid door andere fabrikanten waarvoor tenders zijn open gezet. eGLM omvat de 

distributie rondom de twee Europese logistieke hotspots Venlo (Nederland) en Duisburg 

(Duitsland) waarin schoon, stil en milieuvriendelijk transport in real-time situaties wordt 

toegepast. Gedurende het hele project worden de elektrische trucks en de laadinfrastructuur 

getest en gemonitord bij participerende logistieke dienstverleners. Dit gebeurt op het gebied 

van technologie, maar ook op het gebied van inzetbaarheid. Het tijdsbestek was 

oorspronkelijk drie-en-een-halfjaar in de periode 2017 tot halverwege 2020. Echter is het 

tijdsbestek verlengd tot en met halverwege 2022 door technische problemen en vertragingen 

in de uitvoering van het project. 

 

1.2. Reden van het onderzoek 

Het algehele doel van het eGLM project luidt: ‘Verduurzaming van het laatste deel van een 

logistiek traject met behulp van geëlektrificeerde trucks’.  Zoals te zien is in figuur 2, lijkt het 

grootste deel van het tonnage van het wegtransport te worden getransporteerd tussen de nul 

en 150 kilometer, waardoor elektrificatie van de last mile mogelijk is. 

 

Figuur 2: Percentage t.o.v. totaal getransporteerd gewicht per jaar (Statline, 2021) 
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Vanuit de tripple bottom line merken steeds meer logistiek dienstverleners dat er een 

groeiende noodzaak is ontstaan voor een duurzaam alternatief voor 40- & 44 tons trucks met 

verbrandingsmotoren. Zo schrijft de wet de transportsector voor toenemend zorg te dragen 

voor een schoner, stiller en milieuvriendelijker transport. Reductie van de emissies zijn hierbij 

de noodzaak voor verandering. Zo produceren weg- en watertransport de meeste emissies 

per ton per kilometer in de transportsector (European Environment Agency, 2017). Om deze 

reden mogen Nederlandse steden vanaf 2025 trucks met een verbrandingsmotor weren. 

Vanaf 2030 is het volgens de wet verboden om met trucks met verbrandingsmotoren 

Nederlandse steden binnen te treden (Velthoven, 2020). Daarnaast neemt de 

maatschappelijke druk toe van zowel klanten als andere partners in supply chains welke in 

toenemende mate milieuvriendelijk(er) transport eisen. Niet hierin meegaan betekent een 

verslechtering van de concurrentiepositie.  

 

Door FIER en de betrokken partijen in het eGLM project zijn logistieke concepten ontwikkeld 

en getest, welke moeten zorgen voor een lagere Total Cost of Ownership (TCO) door een 

optimale inzet van de capaciteiten. De definitie van TCO luidt dan als volgt: “An estimate of 

the cost of an item that includes all the costs related to its procurement and use, including 

any related costs in disposing of the item after it is no longer useful. The concept can be 

applied to a company’s internal costs, or it can be viewed more broadly to consider costs 

throughout the supply chain” (Jacobs & Chase, 2014, p. 414). De TCO bestaat volgens Jacobs 

& Chase (2014) uit drie categorieën: de acquisitiekosten, eigendomskosten en de kosten na 

eigendom.   

 

Echter merken FIER en de participerende logistieke dienstverleners dat de elektrische trucks 

een beperkte inzetbaarheid hebben, de actieradius kort is, het laden van de batterij(en) lang 

duurt, de laadinfrastructuur beperkt is en de betrouwbaarheid (nog) te wensen over laat. 

Daarnaast wordt de beschikbare capaciteit onvoldoende ingezet, terwijl de technologische 

ontwikkeling in hoog tempo geschiedt. De veronderstelde lagere TCO van elektrisch- versus 

via verbrandingsmotoren aangedreven transport wordt in de (test-) praktijk niet gerealiseerd. 

De inzetbaarheid wordt als volgt gedefinieerd binnen het eGLM-project: “een optimale inzet 

van de totale capaciteiten” (eGLM, 2019). Om dus de inzet, ofwel de inzetbaarheid te kunnen 
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verbeteren moeten de capaciteiten van de elektrische trucks optimaal worden ingezet bij de 

logistieke dienstverleners.   

 

1.3. Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag luidt als volgt:  

 

“Hoe kan de inzetbaarheid van elektrische truck bij CTV worden geoptimaliseerd zodat het 

verschil in Total Cost of Ownership (TCO) tussen elektrische trucks en trucks met 

verbrandingsmotoren niet groter is dan 20%?” 

 

1.4. Doel 

Een rapport met een aanbeveling aan FIER hoe, middels een verbeterde inzetbaarheid van de 

elektrische trucks, de Total Cost of Ownership (TCO) niet hoger zal zijn dan 20% ten opzichte 

van trucks welke aangedreven worden door verbrandingsmotoren.  

 

1.5. Rest projectplan 

De fases van het onderzoek, planning, projectorganisatie en de randvoorwaarden kunnen 

worden teruggevonden in bijlage 1. Er zijn twee belangrijke randvoorwaarden die het verloop 

van dit project beïnvloeden:   

- Focus op logistieke inzetbaarheid en niet op de technologische aspecten van elektrisch 

aangedreven transport. Er wordt niet gekeken naar de bestaande problemen 

(technische beperkingen) van de trucks en de gevolgen welke deze hebben voor de 

(logistieke)inzetbaarheid. Technische problemen zijn bijvoorbeeld breakdowns van de 

trucks door falende batterijen etc. Door eGLM wordt verwacht dat de technische 

problemen welke de elektrische trucks nu hebben binnen een half jaar zijn opgelost 

en daarom niet moeten worden meegenomen in dit project.  

- De categorie trucks met verbrandingsmotoren is beperkt tot diesel trucks.  
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2. Inventarisatiefase 

In dit hoofdstuk wordt de inventarisatiefase uitgewerkt op basis van een haalbaarheidsstudie. 

Alle relevante invloedfactoren die het effect van de onderzoeksvraag beïnvloeden worden 

systematisch bepaald om een nulmeting op te stellen. De nulmeting bestaat uit het in kaart 

brengen van invloedfactoren op de prestatie en om de huidige prestatie te identificeren. Om 

de nulmeting op te stellen, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Wat is de 

inzetbaarheid en daartoe leidende TCO en wat zijn de relevante invloedfactoren voor zowel 

elektrische- als via verbrandingsmotoren aangedreven trucks?”. In deze nulmeting wordt er 

alleen gekeken naar de logistieke inzetbaarheid en niet de technische inzetbaarheid zoals 

eerder gespecificeerd is geworden in paragraaf 1.5. 

 

De systematiek om de nulmeting op te stellen wordt gevormd door de vier verschillende 

aspecten van toegepast onderzoek in de logistieke sector (Donker, 2017). Deze aspecten 

omvatten de beschrijving van het proces, control, producten en het milieu. Deze systematiek 

wordt gebruikt bij het uitvoeren van een onderzoek naar logistieke processen waarbij het doel 

moet leiden tot een kostenverlaging of een verbetering van de leverbetrouwbaarheid. Tijdens 

dit project wordt het transportproces in kaart gebracht om de TCO van een elektrische truck 

te verlagen ten opzichte van een diesel truck welke worden ingezet tijdens het 

transportproces. Om deze reden worden de eerdergenoemde aspecten in kaart gebracht in 

de inventarisatiefase om de uiteindelijke kostenverlaging tijdens dit project te kunnen 

realiseren.  

 

2.1. Proces & control aspect: De inzetbaarheid tijdens het proces 

Allereerst moeten de invloedfactoren op de inzetbaarheid in kaart worden gebracht om te 

kunnen bepalen wat de huidige maar ook de maximale inzetbaarheid van de elektrische truck 

is. De inzetbaarheid wordt bepaald door de mate waarin de truck in staat is om te worden 

ingezet op de beschikbare ritten van CTV. Allereerst wordt er een uitwerking gegeven van het 

fysieke proces waarna de capaciteiten van de elektrische truck binnen het fysieke proces 

worden bepaald. Aan de hand van het fysieke transportproces kunnen de ritsoorten en de 

afstanden van de ritten in kaart worden gebracht met de bijbehorende capaciteiten van de 

elektrische truck. Door het in kaart brengen van de ritsoorten en afstanden wordt het control 
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aspect direct meegenomen. Hierin wordt het geheel van planning en informatieoverdracht 

die het proces in gang zet, bewaakt en bijstuurt meegenomen. Met behulp van deze 

informatie en data kan de inzetbaarheid van de elektrische truck worden berekend aan het 

einde van het proces & control aspect.  

 

2.1.1. Transportproces CTV 

CTV is een logistiek dienstverlener welke klanten voorziet in het leveren van diensten op het 

gebied containertransport waarbij gebruikt wordt gemaakt van verschillende modaliteiten. 

Deze modaliteiten zijn: weg-, spoor-, binnenvaart- en zeetransport. Het transport over het 

spoor, binnenvaart en de zee worden buiten beschouwing gelaten omdat de scope van dit 

project op wegtransport ligt. Bij het wegtransport voorziet CTV de first en de last mile 

transport. Bij de first mile transporten worden lege containers opgehaald bij rail of 

bargeterminals om te gaan laden bij een klant. Bij last mile transporten worden volle 

containers opgehaald bij een rail- of bargeterminal om te lossen bij een klant. 

 

2.1.2. Inzetbaarheid elektrische trucks tijdens processen CTV 

De inzetbaarheid wordt uitgedrukt als het aantal ritten welke er kunnen worden uitgevoerd 

in de huidige situatie. Om de inzetbaarheid van de elektrische truck te bepalen, dienen 

allereerst de invloedfactoren op de inzetbaarheid in kaart te worden gebracht waarna de 

genomen uitgangspunten geïdentificeerd kunnen worden. De uitgangspunten bepalen dan de 

manier waarop de elektrische truck wordt ingezet in de huidige situatie. Er zijn drie 

categorieën van invloed op de inzetbaarheid van een elektrische truck welke worden 

uitgewerkt in paragraaf 2.1.2.1 tot en met paragraaf 2.1.2.3. Deze drie categorieën zijn het 

gebruik van de elektrische truck, de oplaadtijd en de actieradius. 

 

2.1.2.1. Gebruik van de elektrische truck 

Een elektrische truck verschilt in het gebruik met een diesel truck. De verschillen zijn 

uitgewerkt en worden weergegeven in tabel 1.  

Tabel 1: Vergelijking van de eigenschappen tussen een elektrische en een diesel truck 

Eigenschappen Diesel truck Elektrische truck 
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Tanken/opladen 15 minuten een 

volle tank 

39,16 kWh, bij 231 kWh batterij oplaadtijd vanaf leeg, 6 uur 

nodig voor op te laden 

Actieradius 800 kilometer 125 kilometer 

Infrastructuur Overal 

tankstations 

Laadinfrastructuur elektrische trucks zeer beperkt 

Te vervoeren 

gewicht 

40/44 ton 40-42/44-46 ton, door wetgeving hetzelfde gewicht 

vervoeren als diesel truck 

 

Doordat deze eigenschappen verschillen tussen een elektrische en een diesel truck worden 

de ritten waarop een elektrische truck kan worden ingezet beïnvloedt, net zoals het aantal 

ritten wat uitgevoerd kan worden per dag. De invloedfactoren voor het gebruik van een 

elektrische truck zijn daarom de afstand per rit, het aantal ritten per dag, de laad- en/of 

lostijden in minuten en de omwisseltijden van een container bij een barge- of railterminal in 

minuten. De elektrische truck van Framo heeft in totaal 8.915 kilometer afgelegd bij CTV, 

echter begon de ritregistratie pas vanaf 5.872 kilometer en zijn niet alle ritten geregistreerd 

geworden en ondervond de elektrische truck technische problemen waardoor deze niet 

ingezet kon worden. Sinds de registratie zijn er 283 enkele ritten uitgevoerd waarvoor 2.161 

kilometers gereden zijn geworden over 25 dagen.  

 

De gemiddelde afstand welke wordt afgelegd per enkele rit bedraagt 10,79 kilometer in de 

steekproef. Echter, is dit het gemiddelde van een steekproef en niet de gehele populatie. Een 

steekproef zegt hierbij alleen iets over een bepaalde periode. Om een uitspraak te kunnen 

doen over de populatie, ofwel een langere periode zoals een heel jaar, moet er een 

betrouwbaarheidsinterval worden toegepast op de data van de steekproef (Mann & Lacke, 

2013). Door de toepassing van een betrouwbaarheidsinterval kan met 95% zekerheid worden 

gezegd dat het gemiddelde van de populatie voor de afstand per rit ligt tussen de 9,76 en de 

11,92 kilometer.    
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Figuur 3: Betrouwbaarheidsinterval steekproef afstanden elektrische truck CTV (data bijlage 7) 

Nu heeft CTV een aanbod aan ritten waarop bovenstaande betrouwbaarheidsinterval 

gebaseerd is. Nu opereert CTV in het Ruhrgebied, Rotterdam, Antwerpen en Venlo. De 

elektrische truck wordt het meeste ingezet in Venlo waarbij er korte ritten met de elektrische 

truck kunnen worden uitgevoerd.  

 

De ritten tussen de 5 en de 16 kilometer per enkele rit vormen 59% van het geheel van het 

aantal uitgevoerde ritten. Dit is gebleken uit een vijf-getallensamenvatting welke is uitgewerkt 

in bijlage 7 in de vorm van een boxplot. In figuur 4 wordt de spreidingsbreedte van de boxplot 

weergegeven.  

 

Figuur 4: Steekproef gemiddelde afstand per rit met minimum en maximum (2020/2021, data bijlage 7) 
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Aan de hand van de spreidingsbreedte van de boxplot kan worden geconcludeerd dat de 

afstand per enkele rit tussen de 15 en de 27 kilometer in 70% van de gevallen bedraagt. 

Daarnaast kunnen ook het aantal enkele ritten per dag en de afgelegde afstand per dag 

worden berekend welke terug te vinden zijn in tabel 2.   

Tabel 2: Steekproeven dataset 239 ritten over 53 dagen 

Betrouwbaarheids- 

interval 

Minimaal  Gemiddelde  Maximaal  Betrouwbaarheids- 

interval/steekproef 

& data 

Afstand per enkele 

rit (kilometers) 

9,67 10,79 11,92 Figuur 3 en bijlage 

7 

Aantal enkele 

ritten per dag 

6,76 8,13 9,50 Bijlage 8 

Afstand afgelegd 

per dag 

74,19 87,74 101,29 Bijlage 8 

 

283 enkele ritten uitgevoerd waarvoor 2.161 kilometers gereden zijn geworden over 25 

dagen. Omdat de technische problemen in dit project buiten beschouwen worden gelaten, 

worden de ritten over 199 dagen geëxtrapoleerd naar een heel jaar, ofwel 260 dagen. Het 

extrapoleren vindt plaats omdat het aantal kilometers per jaar moet worden berekend om op 

een later moment de TCO te berekenen. De data worden geëxtrapoleerd door het 

vermenigvuldigen van het aantal werkdagen per jaar met de afgelegde afstand per dag uit de 

betrouwbaarheidsintervallen. Zo legt de truck over 260 dagen tussen de 19.240 (260 x 74) en 

de 26.260 (260 x 88) kilometer af met een hoogstwaarschijnlijk gemiddelde van 22.880 (260 x 

88) kilometer.  

 

2.1.2.2. Oplaadtijd 

Het aantal ritten per dag en de afstanden waarop de elektrische truck kan worden ingezet 

wordt beïnvloedt door de oplaadtijd en de actieradius van de elektrische truck. De oplaadtijd 

is afhankelijk van de snelheid van de oplader, de efficiëntie van de oplader en de maximale 

snelheid waarin de batterijen kunnen worden opgeladen. CTV heeft hierbij enkel de 

mogelijkheid om de batterij op te laden op het hoofdkantoor in Venlo. In tabel 3 worden de 
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factoren welke de oplaadtijd beïnvloeden weergegeven. Er is een 44 kW oplader met een 

efficiëntie van 89%. Dit betekent dat de lader, in de praktijk, 39,16 kW kan laden. 

Tabel 3: Invloedfactoren oplaadtijd elektrische truck 

Invloedfactoren op oplaadtijd Performance 

Maximale snelheid opladen batterijen elektrische truck 150 kWh 

Snelheid van de oplader 44 kW 

Efficiëntie van de oplader 89% 

Performance oplader 39,16 kW 

 

2.1.2.3. Actieradius 

De actieradius is weer afhankelijk van de capaciteit van de batterijen en het 

elektriciteitsverbruik per kilometer. Nu heeft de elektrische truck een batterijcapaciteit van 

231 kWh, waarvan 207,9 kWh bruikbaar is omdat de batterij niet onder het percentage van 

10% mag en kan geraken.  

 

Tijdens de steekproef heeft de elektrische truck 3.177 kWh verbruikt over 2.161 kilometer. 

Het verbruik kan echter per rit verschillen, door de afstand maar ook door het gewicht wat 

vervoerd moet worden. De correlatiecoëfficiënt (r) tussen de twee variabelen (afstand en het 

gewicht) wat vervoerd moet worden bedraagt 0,21 waardoor geconcludeerd kan worden dat 

er een zwakke tot matige samenhang is tussen de afstand en het gewicht in relatie tot het 

verbruik. De positieve correlatie betekent dat naarmate het gewicht toeneemt en de afstand 

toeneemt, het verbruik wordt beïnvloed. De samenhang tussen deze twee variabelen is groter 

dan 0 en kleiner dan 0,5 wat betekent dat er een matige samenhang is.  

 

Echter, wanneer er wordt gekeken naar de invloed van de twee variabelen (afstand en 

gewicht) op het verbruik blijkt dat het gewicht een hoge p-waarde heeft van 0,08, ofwel 8% 

wat buiten het bereik van het betrouwbaarheidsinterval van 95% valt (Rumsey, 2007). Door 

deze p-waarde, wordt het gewicht niet meegenomen in het betrouwbaarheidsinterval. De p-

waarde van de variabele afstand (0,0000188) valt echter wel binnen het bereik van het 

betrouwbaarheidsinterval waardoor deze wordt meegenomen als variabele in het berekenen 

van het verbruik op de verschillende afstanden.  
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Om het verbruik per enkele rit te kunnen bepalen, wordt er gekeken naar de uitgevoerde 

ritten. Om het elektriciteitsverbruik zo goed mogelijk in kaart te brengen wordt er gebruik 

gemaakt van de vijf-getallen samenvatting in combinatie met een boxplot waarin de ritten op 

enkele afstand gecategoriseerd zijn geworden in bijlage 7. Met behulp van de 

afstandscategorieën uit de boxplot kan het verbruik van de elektrische truck bepaald worden 

op de verschillende ritafstanden waarvan de resultaten worden weergegeven in tabel 4. 

Tabel 4: kWh verbruik per kilometer afhankelijk van de afstand van de verschillende ritten 

Categorieën boxplot Aantal 

ritten 

Percentage 

verhouding 

Afstand 

(km) 

Verbruik 

(kWh/km) 

Verbruik 

ritten (kWh) 

Minimum-Q1 37 19% 0-5 2,23 247,17 

Kwartielafstand 118 59% 5-32,5 1,66 1785,63 

Q3-Maximum 42 21% 32,5-42 1,76 1563,87 

Uitschieters & Extreme 

boven spreidingsbreedte 

2 1% 42-boven 1,47 136,29 

Totaal 199 100% 
 

1,78 3.733 

 

2.1.3. Relevante invloedfactoren op de inzetbaarheid 

De inzetbaarheid van de elektrische truck, ofwel de beschikbare ritten welke kunnen worden 

uitgevoerd, wordt beïnvloed door de invloedfactoren welke in paragraaf 2.1.2 geïdentificeerd 

zijn geworden en worden weergegeven in tabel 5. Daarnaast worden de uitgangspunten 

welke in dit project zijn genomen weergegeven en wordt er ook bepaald of de invloedfactoren 

beïnvloedbaar zijn, ofwel, of er aan knoppen gedraaid kan worden om deze invloedfactoren 

aan te passen. De invloedfactoren zijn onderverdeeld in de categorieën gebruik, oplaadtijd en 

de actieradius welke gezamenlijk de inzetbaarheid beïnvloeden. Tot dit moment werd alles 

uitgedrukt in enkele ritten om de berekeningen uit te kunnen voeren, echter, wordt een rit 

vanaf dit punt de laad- en de los-/omwissellocatie.  

Tabel 5: Relevante factoren van invloed op inzetbaarheid 

Invloedfactor inzetbaarheid Uitgangs- 

punten 

Uitdrukkings- 

eenheid 

Beinvloedbare 

invloedfactoren? 

Invloedfactoren gebruik 
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Afstand per rit Gecategoriseerd, 

kan verschillen 

per bedrijf 

Km Nee 

Rit keuze Aanbod aan ritten Ja 

Aantal ritten per dag huidige situatie 8 Aantal Ja 

Laad- en/of lostijden 30 Minuten Nee 

Omwisseltijden container 30 Minuten Nee 

Kilometers per jaar huidige situatie 22.880 Kilometers Nee 

Invloedfactoren oplaadtijd 

Maximale snelheid opladen batterijen 

elektrische truck 

150 kW Nee 

Theoretische performance oplader 44 kW Ja 

Efficiëntie van de oplader 89 % Nee 

Praktische performance oplader 39,16 kW Nee 

Invloedfactoren actieradius 

Capaciteit batterijen/truck 231 kWh Ja 

Maximale ontlading tot 10 % Nee 

Elektriciteitsverbruik per kilometer 

(gemiddeld) 

1,78 kWh/km Nee 

Resulteert in actieradius: 124/32.176 Kilometers 

per dag/per 

jaar 

Nee 

 

Een invloedfactor van de inzetbaarheid is beïnvloedbaar wanneer deze direct, door middel 

van logistieke beslissingen of investeringen, kan worden beïnvloed. Bij het gebruik kan het 

aantal ritten per dag worden beïnvloed en de ritkeuze worden beïnvloed. De hoeveelheid 

ritten per dag en de rit keuze resulteert in een afgelegde afstand per rit en dus ook in de 

kilometers wat er uiteindelijk per jaar worden afgelegd. De laad- en/of lostijden en de 

omwisseltijden kunnen niet worden beïnvloed doordat deze door de klant of een 

containerterminal worden beïnvloed.   

 

Van de oplaadtijd is enkel de theoretische oplaadperformance direct beïnvloedbaar door het 

investeren in een andere oplader. De efficiëntie van een oplader is niet beïnvloedbaar. 
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Hierdoor kan de praktische performance niet direct beïnvloed worden en wordt deze dus ook 

gecategoriseerd als niet beïnvloedbaar. De maximale snelheid waarin een truck kan worden 

opgeladen is niet beïnvloedbaar in dit project doordat dit afhankelijke is van technische 

aspecten van de truck.  

 

Net zoals de maximale ontlading, wat ook een technisch aspect is, niet beïnvloed kan worden. 

Echter, is de batterijcapaciteit wel direct beïnvloedbaar door te investeren in grotere 

batterijen.  Een ander invloedfactor van de actieradius is het verbruik. Deze invloedfactor kan 

direct of indirect worden beïnvloed. Direct door ritten in te plannen op basis ban het verbruik, 

waardoor de actieradius wordt beïnvloed en er meer of minder ritten mogelijk zijn. En indirect 

wordt deze beïnvloedt als er bij de ritkeuze geen rekening wordt gehouden met het verbruik.  

 

2.2. Productaspect: Trucks & toepassingsgebieden 

Bij CTV worden de elektrische en de diesel trucks ingezet als transportmiddelen om ritten, 

zoals die van Maastricht naar Genk, uit te kunnen voeren. Vanuit de inzetbaarheid van zulke 

ritten kan de TCO van de elektrische truck worden bepaald. Zoals er invloedfactoren bestaan 

voor de inzetbaarheid bestaan er ook invloedfactoren voor de TCO welke in dit hoofdstuk 

geïdentificeerd worden.  

 

2.2.1. Huidige diesel & elektrische trucks CTV 

Omdat het doel van dit project een vergelijking tussen de TCO van een diesel en een 

elektrische truck omvat moet er allereerst worden bewezen dat beide trucks met elkaar 

vergelijkbaar zijn. De elektrische truck moet dezelfde transportfuncties hebben als een diesel 

truck, zoals hetzelfde gewicht kunnen vervoeren, dezelfde opleggers en containers kunnen 

trekken maar ook over dezelfde wegen kunnen rijden in verband met minimale snelheden.  

 

Bij CTV wordt de Daf XF FT ingezet om container- en distributietransporten uit te voeren. Een 

Daf XF FT heeft een rijklaar gewicht van 7.727 kilogram. Wanneer er een containerchassis met 

twee assen wordt getrokken komt hier ledig nog eens 4.000 kilo bij en bij een containerchassis 

met drie assen komt hier 5.000 kilo bij. In deze gevallen weegt de truck dus 11.727 of 12.727 

kilo afhankelijk van het chassis. De diesel truck mag tussen de 40 de 44 ton in totaal wegen 
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wanneer de container gevuld is. Afhankelijk van het land en andere transportmodaliteiten kan 

worden bepaald of het gewicht maximaal 40 of maximaal 44 ton is.  

 

Framo is het merk van de elektrische trucks welke worden ingezet tijdens dit project. Het 

model Framo truck welke wordt ingezet is een E400/400 4x2 bls met een rijklaar gewicht van 

8.980 kilogram. In dit gewicht is een batterij capaciteit meegerekend van 231 kWh met een 

maximale oplaadsnelheid van 150 kWh. In deze gevallen weegt de truck dus 12.980 of 13.980 

kilo afhankelijk van het chassis. De specificaties van de Framo truck kunnen worden 

teruggevonden in bijlage 9. De elektrische truck weegt dus 1.253 kilogram meer door het 

gewicht van de batterijen ten opzichte van een diesel truck. Het meer gewicht is dus 

afhankelijk van het gewicht van de batterijen, dus bij een hogere batterijcapaciteit weegt de 

elektrische truck dus ook meer. Echter, is in de regelgeving besloten dat een elektrische truck 

het verschil ten opzichte van een vergelijkbare diesel truck meer mag wegen. Hierover wordt 

meer uitgelegd in paragraaf 2.3.1. Daarnaast kan en mag de elektrische truck over alle wegen 

rijen en behaald deze gewoon dezelfde maximale snelheden als een diesel truck. Ook kunnen 

dezelfde opleggers worden getrokken doordat de aansluitingen hetzelfde zijn. Dus is de 

elektrische truck vergelijkbaar met de diesel trucks welke CTV gebruikt.  

 

Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen beide, zo verschilt de aandrijving (elektrisch vs. Diesel), 

de actieradius etc. maar dat is juist waar dit project op gebaseerd is. Daarnaast beïnvloeden 

deze factoren niet de transportfuncties van de elektrische truck. 

 

2.2.2. TCO elektrische Framo trucks 

Nu is aangetoond dat een elektrische truck vergelijkbaar is met een diesel truck kan de TCO 

van beide met elkaar worden vergeleken. De TCO van een truck bestaat volgens Jacobs & 

Chase (2014) uit drie categorieën: de acquisitiekosten, eigendomskosten en de kosten na 

eigendom. De invloedfactoren waaruit deze categorieën bestaan worden uitgelegd in bijlage 

10. De drie verschillende categorieën & de bijbehorende invloedfactoren worden 

onderverdeeld in vaste en variabele kosten. Vaste kosten zijn kosten die niet veranderen als 

er meer of minder gebruik wordt gemaakt van het materieel, bijvoorbeeld de aanschafprijs. 

Variabele kosten zijn kosten die afhangen van het gebruik van materieel, zoals de 

elektriciteitskosten.  
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Voor het identificeren van de invloedfactoren en de uitgangspunten van zowel vaste als 

variabele kosten op de TCO wordt het Panteia model (Panteia, 2021) gebruikt waarin 

elektrische en diesel trucks met elkaar worden vergeleken. Het Panteia model is opgesteld 

geworden in samenwerking tussen TLN, RAI & Evofenedex. Deze partijen hebben ook 

parameters geïdentificeerd & geverifieerd zoals de prijs per liter diesel. Dit model is terug te 

vinden in bijlage 11 waarin een voorbeeld wordt uitgerekend met 22.880 kilometer per jaar. 

Om dit model toepasselijker te maken voor dit project en doordat er bleek dat bepaalde 

formules niet klopten, zijn er een aantal aanpassingen gedaan welke kunnen worden 

teruggevonden in bijlage 12.  

 

De invloedfactoren van het Panteia model (Panteia, 2021) en de genomen uitgangspunten 

voor de vaste kosten worden in tabel 6 weergegeven. Sommige invloedfactoren en 

uitgangspunten zijn algemeen wat betekent dat dezen gelden voor elk bedrijf. Echter zijn er 

ook bedrijfsspecifieke invloedfactoren wat betekent dat deze kunnen verschillen per bedrijf 

en deze worden dikgedrukt aangeduid.  

Tabel 6: Invloedfactoren vaste kosten op TCO (bijlage 13 uitgebreidere tabel)  

Invloedfactoren TCO vaste kosten Uitgangs- 

punten 

Uitdrukkings-

eenheid 

Beinvloedbare 

invloedfactoren? 

Aanschaf truck (eenmalig) €   .    Totaal Ja 

Aanschaf laadpaal/lader (eenmalig) (Voor CTV en 

locatie Maastricht) 

€  .    Totaal Ja 

Onderhoud & reparatie (onderhoudscontract 10 

jaar) 

€ .    Per jaar Nee 

Rente  % Nee 

Wegenbelasting 4% Per maand Nee 

Eurovignet €  Per jaar Nee 

Verzekering € .    Per jaar Nee 

Voertuigheffing 3,2% Per jaar Nee 

Diverse overige voertuigkosten €  Per jaar Nee 

Vaste chauffeurskosten (260 dagen, 10 uur per 

dag) 

€   Per jaar Nee 
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Algemene kosten (Overhead, loon incl. sociale 

lasten) 

€  .    Per jaar, over 

hele loon 

Nee 

Algemene kosten (Overhead, huisvesting) 8,4% Per jaar Nee 

Algemene kosten (Overhead, Overig) 2,6% Per jaar Nee 

 

Het grootste deel bestaat uit niet beïnvloedbare invloedfactoren. Alle algemene 

invloedfactoren, zoals heffingen, wegenbelasting etc. zijn zeker niet beïnvloedbaar doordat 

deze door overheden of provincies worden opgelegd. Daarnaast zijn de algemene kosten, 

vaste chauffeurskosten, verzekeringen en te betalen rente niet beïnvloedbaar door logistieke 

aanpassingen of beslissingen. Ook de kosten voor onderhoud en reparaties zijn niet 

beïnvloedbaar, deze zijn afhankelijk van de technische aspecten van een elektrische truck. De 

de aanschafprijs van de truck en de oplader zijn echter wel beïnvloedbaar. Zo kan er gekozen 

worden voor een truck met een hogere of lagere batterijcapaciteit waardoor de 

investeringskosten hoger of lager uit zullen vallen. Hetzelfde geldt voor de keuze van de 

oplader. Investeren in een oplader hangt af van de benodigde performance. Hoe hoger deze 

performance, hoe hoger de investeringskosten. Daarnaast, worden bij de variabele kosten ook 

de operationele kosten meegenomen van een oplader. Voor deze geldt hetzelfde; hoe hoger 

de performance hoe hoger de operationele kosten. Dus zowel de investering- als de 

operationele kosten beïnvloeden de keuze voor een bepaalde oplader.  

 

Dan zijn er nog de invloedfactoren en uitgangspunten voor de variabele kosten welke worden 

weergegeven in tabel 7.  

Tabel 7: Invloedfactoren variabele kosten op TCO (bijlage 14 uitgebreidere tabel) 

Invloedfactoren TCO variabele kosten Uitgangs- 

punten 

Uitdrukkings- 

eenheid 

Beinvloedbare 

invloedfactoren? 

Elektriciteit (eigen oplaadsysteem) € ,     kWh Nee 

Banden € ,     Per kilometer Nee 

Tolheffing (km-tarief) N.v.t. Per kilometer Nee 

CO2-prijs €  Per kilometer Nee 

Specifieke vervoerskosten (ladingverzekering, 

vergunningen en keuringen) 

€    Per jaar Nee 
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Operationele kosten oplaadsysteem (jaarlijks) €165 Per jaar Ja 

Extra chauffeurskosten (uurloon incl. sociale 

lasten, verblijfskostenvergoeding & overige 

kosten) 

€   Per uur Ja 

 

Van deze invloedfactoren zijn enkel de extra chauffeurskosten beïnvloedbaar. De elektriciteit, 

kosten voor banden, tolheffing, CO2-prijs en specifieke vervoerskosten zijn niet 

beïnvloedbaar. De operationele kosten van het oplaadsysteem zijn afhankelijk van de keuze 

van de oplader. Wanneer er een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde oplader, worden de 

operationele kosten meegenomen in de berekening van TCO. Het kan dus zo zijn dat de 

operationele kosten te hoog zijn, waardoor er de keuze wordt gemaakt om voor een oplader 

met een lagere performance te kiezen. Daarnaast zijn extra chauffeurskosten ook 

beïnvloedbaar, dit zijn de kosten welke ontstaan doordat de elektrische truck bijvoorbeeld 

onder werktijd moet worden opgeladen en er dus geen werkzaamheden kunnen worden 

verricht. 

 

Nu de invloedfactoren en uitgangspunten voor de vaste en variabele kosten zijn 

geïdentificeerd kan de TCO in de huidige situatie worden berekend. Echter, is de hoogte van 

de TCO afhankelijk van de inzetbaarheid, ofwel het aantal uitgevoerde ritten en de daartoe 

leidende kilometers afgelegd in de huidige situatie. Er is bepaald geworden dat de elektrische 

truck tussen de 19.240 en de 26.260 kilometer over 260 dagen afgelegd met een 

hoogstwaarschijnlijk gemiddelde van 22.880 kilometer. De berekening en de opbouw van de 

TCO met 22.880 kilometer per jaar wordt weergegeven in tabel 8.  
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Tabel 8: Opbouw TCO met 25.480 kilometer 

 

 

Doordat de kilometers per jaar afgelegd in de huidige situatie kunnen variëren, is de TCO met 

de verschillende mogelijke aantal kilometers per jaar uitgewerkt in tabel 9.  

Tabel 9: Kosten per kilometer afhankelijk van het aantal kilometers per jaar van een elektrische truck bij CTV 

Aantal kilometers 

per dag 

Aantal kilometers 

per jaar 

TCO (€/jaar) Kosten per  ilometer (€/ m) 

85 19.240 155.162 8,06 

98 22.880 156.337 6,83 

110 26.260 157.429 6,00 

 

2.2.3. TCO Diesel trucks 

Om de TCO van de elektrische truck te vergelijken met een diesel truck, moet allereerst de 

TCO van een diesel truck worden bepaald. In deze bepaling worden dezelfde soorten 

invloedfactoren gebruikt als bij de elektrische truck. Zo worden de diesel kosten meegenomen 

waar er bij de elektrische truck de kosten voor de elektriciteit worden meegenomen. Voor het 

berekenen van de TCO wordt ook het Panteia model gebruikt (Panteia, 2021) net als bij de 

Kostenposten Totale kosten Kosten per kilometer Percentage van TCO

Afschrijving per jaar 26.077,07€     1,14€                         17%

Rente 7.084,03€       0,31€                         5%

Verzekering 9.839,55€       0,43€                         6%

Onderhoudscontract 9.500,00€       0,42€                         1%

Kosten banden 896,90€          0,04€                         6%

Kosten oplaadsysteem 1.983,80€       0,09€                         1%

Operationele kosten oplaadsysteem 850,00€          0,04€                         1%

Overige vaste kosten 2.254,00€       0,10€                         1%

Kosten elektriciteit (€) 5.381,38€       0,24€                         3%

Totale voertuig en oplaadsysteemkosten per jaar 63.866,72€     2,79€                         40,95%

Kosten chauffeur 75.400,00€     3,30€                         48,34%

Extra chauffeurskosten door extern opladen -€               -€                          0,00%

Overhead loon & huisvesting 14.634,28€     0,64€                         9,38%

TCO percentage totaal 153.900,99€   6,73€                         100%

TCO elektrisch

TCO per kilometer

Aandeel overhead

Aandel vaste kosten

Aandeel extra chauffeurkosten

Aandeel variabele kosten

Jaarkilometrage

11%

85%

4%

0%

155.978,72€                                                                            

6,82€                                                                                       

22.880
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elektrische truck. De vaste kosten van de diesel truck kunnen worden teruggevonden in bijlage 

18 en de variabele kosten van de diesel truck in bijlage 19.  

 

De invloedfactoren welke zijn onderverdeeld in vaste en variabele kosten worden gebruikt om 

de huidige TCO van de diesel trucks te berekenen bij CTV. Deze invloedfactoren worden enkel 

geïdentificeerd om de TCO van een diesel truck te bepalen en om deze te vergelijken met de 

TCO van een elektrische truck. In de analysefase wordt de impact van deze invloedfactoren 

niet verder onderzocht. Wanneer een diesel truck bij CTV hetzelfde wordt ingezet als de 

elektrische truck en dus dezelfde kilometers per dag en per jaar aflegt, wordt de TCO behaald 

welke wordt weergegeven in tabel 10.  

Tabel 10: Kosten per kilometer afhankelijk van het aantal kilometers per jaar van een diesel truck bij CTV 

Aantal kilometers per 

dag 

Aantal kilometers per 

jaar 

 CO (€/jaar) Kosten per kilometer 

(€/ m) 

85 19.240 118.268 6,15 

98 22.880 120.307 5,26 

110 26.260 122.201 4,65 

 

2.2.4. Vergelijking TCO & emissies elektrische & diesel truck 

Een elektrische truck is in de huidige situatie tussen de 28 en de 30% duurder om te gebruiken 

dan een diesel truck zoals wordt weergegeven in tabel 11.  

Tabel 11: Vergelijking TCO elektrische truck met diesel truck CTV 

 Kilometers 

per dag 

 

Kilometers 

per jaar 

 CO (€/jaar) 

elektrisch 

 CO (€/jaar) 

diesel 

Procentuele verschil (%) 

85 19.240 155.162 118.268 31,20% 

98 22.880 156.337 120.307 29,95% 

110 26.260 157.429 122.201 28,83% 

 

De emissies welke de elektrische en diesel trucks veroorzaken of uitstoten zijn uitgewerkt in 

bijlage 15 & 16 daar deze niet bijdragen om het doel van dit project te bereiken. Echter, zijn 

deze emissies wel meegenomen omdat er geïnteresseerde partijen in het eGLM project zijn 

voor de emissies en de impact op het milieu. De emissies uit bijlage 15 & 16 zijn vergeleken 
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en worden weergegeven in tabel 12. Hieruit blijkt dat de CO2-emissies 37%, de PM-emissies 

ongeveer 20% en de NOx-emissies 94% lager zijn.  

Tabel 12: Vergelijking emissies elektrische truck met diesel truck CTV 

Aantal 

kilometers 

per dag 

Aantal 

kilometers 

per jaar 

Verschil CO2-emissies 

tussen elektrisch en 

diesel 

Verschil PM-emissies 

tussen elektrisch en 

diesel 

Verschil NOx-emissies 

tussen elektrisch en 

diesel) 

85 19.240 37% 20% 94% 

98 22.880 37% 20% 94% 

110 26.260 37% 20% 94% 

 

Nu komen er bij het opwekken van elektriciteit ook emissies vrij. Echter, is het niet aan de 

transportsector om ervoor te zorgen dat er geen emissies vrijkomen bij de productie van 

elektriciteit. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om elektriciteit groen, en dus duurzaam op 

te wekken wat ook wel de energietransitie wordt genoemd (Planbureau voor de 

leefomgeving, sd). 

 

2.3. Omgevingsaspect: Eisen van de omgeving 

De uitgangspunten van de invloedfactoren op de inzetbaarheid en de TCO kunnen worden 

beïnvloed door eisen vanuit de omgeving. Om deze reden wordt binnen het omgevingsaspect 

de relevante eisen rondom de verschillende invloedfactoren in kaart gebracht. Vanuit de 

omgeving van logistieke dienstverleners als CTV komen steeds meer eisen en vragen naar 

duurzame oplossingen voor de first- en last mile delivery waarvan de elektrische trucks een 

oplossing biedt. Dit is ook de achterliggende reden om ervoor te hebben gekozen om een 

elektrische truck aan te schaffen voor CTV.  

 

2.3.1. Eisen vanuit overheden & de EU 

Een van de partijen welke eisen stelt, is de overheid en de EU. Deze eisen omvatten wetten 

en regelgeving rondom gewichten maar ook op het gebied van emissies voor wegtransport, 

zoals CO2. Deze wetten zorgen voor onzekerheden voor de toekomst. Voor de 

geïnteresseerde naar deze onzekerheden zijn deze geïdentificeerd en worden uitgewerkt in 

bijlage 17. 
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Tijdens het wegtransport worden zowel elektrische als diesel trucks ingezet welke een 

maximaal gewicht van 50 ton in Nederland en 44 ton grensoverschrijdend naar België en 

Luxemburg mogen vervoeren (Benelux, 2014). Het rijklaar gewicht van een elektrische trucks 

is hoger dan bij een vergelijkbare diesel truck. Echter mag het gewicht van een volledig 

elektrisch aangedreven truck worden verhoogd zodat de elektrische truck evenveel gewicht 

mag vervoeren als een diesel truck (Transport en Milieu, 2020). 

 

2.3.2. Eisen en ontwikkelingen vanuit de omgeving 

In de markt zijn er momenteel ontwikkeling voor elektrische laadpalen. Zo zijn er 

ontwikkelingen voor AC laders, ofwel wisselstroom. De maximale capaciteit van een AC lader 

is rond de 50 kW. Bij laden op wisselstroom betekent dit dat er een geïntegreerde lader, ofwel 

converter, in de truck zit. Omdat een elektrische truck op gelijkstroom (DC) werkt, converteert 

de geïntegreerde lader de stroom van AC naar DC en slaat dit vervolgens op in de accu van de 

truck. In tegenstelling tot AC-laders op wisselstroom die in de elektrische truck zit, zit bij een 

DC-lader de converter in de laadpaal zelf. Dit betekent dat de stroom rechtstreeks kan worden 

opgeslagen in de accu en een geïntegreerde converter in de elektrische truck niet nodig is 

(Graaff, 2020). De prijzen van zulke type laders worden weergegeven in tabel 13 voor het merk 

ABB. 

Tabel 13: Investerings- en gebruikskosten laders merk ABB 

Oplader 

performance (kW) 

AC/DC Prijs 5-jarig 

onderhoudscontract 

Upgrade 

naar …  W 

Kosten 

upgrade 

50 AC €    9.838 €   4.250  N.v.t. N.v.t. 

175 DC €   51.320 €   14.750 350 € 31.185 

350 DC €   84.130 €    4.750 N.v.t. N.v.t. 

 

Naast de elektrische trucks van FRAMO zijn er ook andere merken welke elektrische trucks 

gaan leveren. 40/44 tons trucks zijn sinds kort ook beschikbaar van merken als Volvo en 

Mercedes waarvan de specificaties worden weergegeven in tabel 14.  
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Tabel 14: Specificaties elektrische trucks (Zsófia, 2020) 

Merk Batterijcapaciteit 

(kWh) 

Range 

(kilometers) 

Laadcapaciteit 

AC (kW) 

Laadcapaciteit DC 

(kW) 

Volvo FH 540 

 

350 43 250 

Mercedes Actross 420 400 43 160 

 

2.4. Conclusie: Performance in de huidige situatie 

In de inventarisatiefase staat de volgende hoofdvraag centraal om de nulmeting voor verdere 

analyses te creëren: “Wat is de inzetbaarheid en daartoe leidende TCO en wat zijn de 

relevante invloedfactoren voor zowel elektrische- als via verbrandingsmotoren 

aangedreven trucks?” 

 

Wanneer de technische problemen van de elektrische truck buiten beschouwing worden 

gelaten heeft deze hoogstwaarschijnlijk 22.880 kilometer in één jaar afgelegd. Dit getal is 

bepalend voor het uitrekenen van de TCO. Nu vormt de inzetbaarheid de mate waarin de 

beschikbare ritten kunnen worden uitgevoerd. Nu is de elektrische truck op een hoop 

verschillende ritten ingezet geworden met verschillende ritafstanden. Voor deze 

inzetbaarheid zijn een aantal invloedfactoren geïdentificeerd waarin de uitgangspunten welke 

worden genomen in dit project de uiteindelijke inzetbaarheid hebben bepaald. Deze factoren 

worden opgesomd en weergegeven in figuur 5.  
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Figuur 5: Opbouw inzetbaarheid & TCO 

Daarnaast worden ook de invloedfactoren van de vaste en variabele kosten uitgewerkt welke 

de uiteindelijke TCO bepalen. De inzetbaarheid en de invloedfactoren en de genomen 

uitgangspunten van de vaste en variabele kosten zorgen voor een  CO van €156.337,-. De TCO 

ligt met de huidige uitgangspunten voor de invloedfactoren 30% hoger dan de TCO van een 

diesel truck. Echter, zijn de emissies van een elektrische truck ten opzichte van een diesel truck 

lager. Zo is de CO2-emissie 37% lager, de PM-emissie 20% lager en de NOx-emissie 94% lager.  

 

 

  



 

 

   
24 

3. Beïnvloedende factoren analyseren 

Nu de normering van de performance, ofwel de huidige inzetbaarheid en daartoe leidende 

TCO in de huidige situatie in kaart is gebracht is het doel tijdens de analysefase om een 

onderbouwd waardeoordeel te geven over de performance in de huidige situatie. Om deze 

reden luidt de hoofdvraag van de analysefase: “Welke mogelijke scenario’s kunnen er 

worden uitgewerkt op basis van de toekomstige performance en wat is de impact van de 

invloedfactoren op deze performance?”  

 

Allereerst wordt de impact van de invloedfactoren op de performance geïdentificeerd door 

middel van gevoeligheidsanalyses (Jacobs & Chase, 2014). In deze gevoeligheidsanalyses 

worden de beïnvloedbare invloedfactoren voor zowel de inzetbaarheid als de TCO aangepast 

waardoor er verschillende scenario’s ontstaan waaruit het aantal uitvoerbare ritten en dus de 

TCO kan worden bepaald. Doordat de invloedfactoren variëren in uitdrukkingseenheden, 

wordt de impact uitgedrukt als percentage en geeft het verschil in TCO tussen een elektrische 

en een diesel truck aan. Dit verschil wordt gebruikt om de haalbaarheid van deze scenario’s 

te toetsen. Aan het einde van de analysefase dienen alle mogelij e scenario’s te zijn 

uitgewer t en de haalbaarheid van deze scenario’s in  aart te zijn gebracht. 

 

3.1. Invloedfactoren inzetbaarheid & TCO 

De invloedfactoren voor de inzetbaarheid van de elektrische truck zijn onderverdeeld in 

invloedfactoren welke gecategoriseerd zijn in het gebruik, de oplaadtijd en de actieradius als 

eerder gevisualiseerd in figuur 5. In dit figuur is ook gevisualiseerd dat de inzetbaarheid de 

hoogte van de vaste en variabele kosten beïnvloedt. De vaste en variabele kosten bestaan 

weer uit invloedfactoren waarvan alleen de extra chauffeurskosten, aanschafkosten van de 

elektrische truck en de oplader beïnvloedbaar zijn. Deze beïnvloedbare invloedfactoren 

worden meegenomen in de gevoeligheidsanalyses van de inzetbaarheid.  

 

3.1.1. Invloedfactoren gebruik elektrische truck 

De invloedfactoren, de genomen uitganspunten en de beïnvloedbaarheid op het gebruik van 

de elektrische truck zijn geïdentificeerd in de inventarisatiefase en worden weergegeven in 

tabel 15.   
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Tabel 15: Invloedfactoren gebruik 

Invloedfactor inzetbaarheid Uitgangs- punten Uitdrukkings- 

eenheid 

Beinvloedbare 

invloedfactoren? 

Invloedfactoren gebruik 

Afstand per rit Gecategoriseerd, 

kan verschillen per 

bedrijf 

Km Nee 

Rit keuze Aanbod aan ritten Ja  

Aantal ritten per dag huidige situatie 7-10 Aantal Ja 

Laad- en/of lostijden 30 Minuten Nee 

Omwisseltijden container 30 Minuten Nee 

Kilometers per dag huidige situatie 88 Kilometer Nee 

Kilometers per jaar huidige situatie 22.880 Kilometers Nee 

 

Momenteel wordt de elektrische truck ingezet op ritten met relatief korte afstanden in de 

regio Venlo. Doordat de inzetbaarheid dus nog laag is, is het verschil in TCO tussen elektrisch 

en diesel nog altijd hoog. Nu voert CTV ook ritten uit naar Antwerpen, Rotterdam en Duisburg.  

 

Antwerpen enkel 140 kilometer 

Rotterdam Maasvlakte 200 kilometer enkel 

Duisburg 50 kilometer enkel 

 

3.1.2. Invloedfactoren oplaadtijd 

Zoals bij het gebruik geïdentificeerd, is de oplaadtijd van invloed op het gebruik van de 

elektrische truck. De oplaadtijd bestaat uit invloedfactoren welke worden weergegeven in 

tabel 16. Van invloed op de oplaadtijd is de maximale snelheid waarin de truck kan worden 

opgeladen, de theoretische performance, de efficiëntie en de praktische performance van de 

oplader.   

Tabel 16: Invloedfactoren oplaadtijd 

Invloedfactor inzetbaarheid Uitgangs- 

punten 

Uitdrukkings- 

eenheid 

Beinvloedbare 

invloedfactoren? 

Invloedfactoren oplaadtijd 
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Maximale snelheid opladen batterijen elektrische 

truck 

150 kW Nee 

Theoretische performance oplader 44 kW Ja 

Efficiëntie van de oplader 89 % Nee 

Praktische performance oplader 39,16 kW Nee 

 

De oplaadtijd kan enkel worden beïnvloed door te investeren in een ander type oplader, met 

een hogere of lagere performance. Hierbij moet de afweging worden gemaakt tussen de 

benodigde performance, de investeringskosten en de operationele kosten. Doordat CTV een 

oplaadpaal heeft op het hoofdkantoor in Urmond en bij de klant in Maastricht ontstaan er 

drie scenario’s: in de nacht opladen, zowel in de nacht als gedurende de dag tijdens het 

laden/lossen in Maastricht of het werk stil te leggen en de truck tussendoor, tijdens werktijd, 

op te laden. Dit bepaalt de benodigde performance van de oplader zoals wordt weergegeven 

in figuur 6.  

 

Figuur 6: Opbouw oplaadtijd elektrische truck 

 

3.1.2.1. Opladen in de nacht 

Tijdens het opladen in de nacht, is de beschikbare oplaadtijd en de performance van de 

oplader van belang bij het opladen van de batterijen. Nu heeft de elektrische truck een 

batterijcapaciteit van 231 kWh wat betekent dat de huidige 44 kWh lader meer dan voldoende 

capaciteit biedt zoals wordt weergegeven in tabel 17.  
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Tabel 17: Gevoeligheidsanalyse oplaadperformance gedurende de nacht met 231 kWh batterijcapaciteit  

Scenario’s 

stilstand 

nacht 

(uren) 

kWh opgeladen met 

22kW oplader (20,46 

kW praktisch) 

kWh opgeladen met 

44kW oplader (39,16 

kW praktisch) 

kWh opgeladen 

met 175kW 

oplader (150 kW 

praktisch) 

kWh opgeladen 

met 350kW 

oplader (150kW 

praktisch) 

12 245,52 469,92 1.800 1.800 

11 225,06 430,76 1.650 1.650 

10 204,6 391,60 1.500 1.500 

9 184,14 352,44 1.350 1.350 

8 163,68 313,28 1.200 1.200 

 

Wanneer er minimaal 12 uur nachtrust is, betekent dit dat de batterijen van 231 kWh met elk 

type oplader en performance in de nacht kunnen worden opgeladen. Met enkel opladen in de 

nacht, kan er met een batterijcapaciteit van 231 kWh, rekening houdend met de maximale 

ontlading van 10%, 207,9 kWh elektriciteit gebruikt worden. Met deze batterijcapaciteit en 

een gemiddeld verbruik van 1,78 kWh kan er maximaal 116 kilometer per dag ofwel 30.367 

kilometer per jaar worden afgelegd. Met dit verbruik en deze batterijcapaciteit kan er zowel 

met een oplader van 22 kilowatt, 30.367 kilometer gereden worden als met een oplader van 

44, 175 of 350 kilowatt. Hiervoor kan de berekening worden teruggevonden in bijlage 20. Het 

is dus ook logisch dat wanneer de opladers met een hogere performance niet zorgen voor een 

betere inzetbaarheid, de TCO ook negatief zal worden beïnvloed naarmate de investerings- 

en operationele kosten hoger worden. Wanneer de TCO van de elektrische truck in deze 

scenario’s wordt vergele en met de  CO van een diesel truck ligt deze vele malen hoger en 

neemt deze logischerwijs ook toe naarmate de performance toeneemt in tabel 18.  

 

Tabel 18: Gevoeligheidsanalyse opladerperformances t.o.v. diesel truck minimale en maximale kilometers  

Opladerperformances 

scenario’s 

0 kilometers per jaar 

percentage TCO hoger t.o.v. 

diesel truck 

30.367 kilometers per jaar 

percentage TCO hoger t.o.v. 

diesel truck 

TCO 22 kilowatt 36,10% 25,38% 

TCO 44 kilowatt 38,57% 27,51% 

TCO 175 kilowatt 44,04% 32,23% 
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TCO 350 kilowatt 49,54% 36,98% 

Verschil TCO hoogste en 

laagste performance 

13,44% 11,60% 

 

Het verloop van de TCO met verschillende oplaadperformances wanneer er enkel gedurende 

de nacht wordt opgeladen is gevisualiseerd in figuur 7.  

 

Figuur 7: Gevoeligheidsanalyse TCO met verschillende opladerperformances tot en met 30.367 kilometer per jaar & 231 kWh 
batterijcapaciteit 

Er kan dus worden geconcludeerd dat met opladen in de nacht het doel van dit project niet 

haalbaar is.  

 

3.1.2.2. Opladen in de nacht en tijdens laden/lossen 

Wanneer er enkel gedurende de nacht wordt opgeladen, lijdt een lader met een hogere 

performance niet tot een verbeterde inzetbaarheid. In dit geval dienen de batterijen 

tussendoor opgeladen te worden om de actieradius te vergroten en meer ritten uit te kunnen 

voeren. Echter, heeft de elektrische truck alleen voldoende batterijcapaciteit om ritten uit te 

voeren in de buurt van CTV in Venlo naar Trade Port West en Greenport. Dit blijkt ook uit de 

ritten welke in de huidige situatie het meest zijn uitgevoerd. De ritten naar Antwerpen en 
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Rotterdam zijn met de huidige uitgangspunten voor de invloedfactoren niet mogelijk om uit 

te voeren door de afstand welke moet worden afgelegd.  

 

Niet alleen zorgt een verbeterde inzetbaarheid voor een vermindering van het verschil in TCO 

tussen elektrisch en diesel maar kunnen er ook extra chauffeurskosten ontstaan wanneer de 

oplaadperformance in verhouding tot de beschikbare oplaadtijd ontoereikend is. Dit wordt 

gevisualiseerd in figuur 8, met een oplaadtijd van 30 minuten, een batterijcapaciteit van 231 

kWh en de mogelijkheid om 3 keer de batterijen op te laden, waaruit blijkt wat de TCO doet 

met verschillende oplaadperformances naarmate het aantal kilometers per jaar toeneemt.  

 

Figuur 8: Extra chauffeurskosten oplaadperformance tijdens het laden/lossen 90 minuten & 231 kWh batterijcapaciteit  

Natuurlijk, kan bovenstaande figuur afwijken wanneer er andere uitgangspunten worden 

genomen. Wanneer de beschikbare oplaadtijd van driemaal daags 90 minuten terugvalt naar 

driemaal daags 60 minuten of tweemaal daags 90 minuten zullen de extra chauffeurskosten 

eerder ontstaan. Hierdoor moet er extra tijd worden besteed wanneer er buiten de laad-

/lostijd, in dit geval drie keer 90 minuten, moet worden opgeladen. De chauffeur staat in deze 

situatie stil, maar moet toch doorbetaald worden waardoor er extra chauffeurskosten 

ontstaan. Naarmate dus het gebruik van de elektrische truck toeneemt en er meer kilometers 
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per jaar kunnen worden afgelegd, neemt het verschil in TCO tussen elektrisch en diesel af 

zoals wordt weergegeven in tabel 19.  

Tabel 19: Gevoeligheidsanalyse/break-even punten oplaadperformance tijdens het laden/lossen 90 minuten & 231 kWh 

batterijcapaciteit 

Type lader 22kw 44kw 175kw 350kw 

Kilometrage gebruik 

nacht 

0 tot en met 32.176 

Uitganspunt opladen 

tijdens laden/lossen 

container 

90 minuten laden, dus 90 minuten batterijen opladen 

Break-even kilometers 0 – 47.308 47.308 – 63.958 63.958– 136.000 N.v.t. 150 

kW 

maximaal 

TCO €146.289 - €161.552 €   . 52 - €   .    €   .    - €   .    

TCO per kilometer €   .  9 - € ,   €3,41 - €2,69 €2,69 - € , 1 

Verschil TCO elektrisch 

vs. Diesel 

36,10 - 20,57% 20,57% - 20,20% 20,20% - 4,48% 

 

Met een oplader van 175 kilowatt en een jaarkilometrage boven de 63.958 kilometer kan de 

elektrische truck het gewenste verschil in TCO tussen elektrisch en diesel bereiken.  

 

3.1.2.3. Opladen in de nacht en tijdens werktijd 

Indien er meer dan 30.367 kilometer per jaar afgelegd dient te worden, kan de situatie 

ontstaan waarin er onderweg, ofwel tijdens werktijd, moet worden opgeladen. Wanneer er 

gedurende de nacht en tijdens werktijd wordt opgeladen, is het uitvoeren van de ritten 

afhankelijk van de oplaadinfrastructuur onderweg. Echter, met het huidige oplaadnetwerk, 

waar er nog geen openbare elektrische oplaadpalen voor elektrische trucks beschikbaar zijn, 

is dit een toekomstscenario.  

 

Echter, zal er in de toekomst een oplaadnetwerk worden ontwikkeld voor elektrische trucks 

net zoals dit is gebeurd voor ele trische personenauto’s. FIER, de organisatie waarvoor dit 

project wordt uitgevoerd, is al bezig met het bekijken naar de mogelijkheden om openbare 

oplaadpalen voor elektrische trucks te plaatsen. De openbare oplaadpalen kunnen ervoor 

zorgen dat de inzetbaarheid wordt verbeterd en er dus meer ritten kunnen worden 
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uitgevoerd. Wanneer het opladen onderweg tijdens werktijd moet gebeuren, biedt een 

oplader met een hogere performance een lagere TCO dan een oplader met een lagere 

performance. Dit wordt veroorzaakt door de extra chauffeurskosten welke ontstaan doordat 

er tijdens werktijd moet worden opgeladen zoals wordt weergegeven in figuur 9.  

 

Figuur 9: Gevoeligheidsanalyse/break-even punten toename extra chauffeurskosten verschillende oplaadperformances in de 

nacht en tijdens werktijd & 231 kWh batterijcapaciteit  

Onderweg is er vaak niet de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaald type oplader. Echter, 

biedt in eigenlijk alle gevallen de oplader met de hoogste performance de laagste TCO.  Het 

voordeel van opladen onderweg is dat er niet in een oplader voor op een laad-/loslocatie hoeft 

geïnvesteerd te worden, echter, zijn de kosten voor extern opladen natuurlijk hoger. Het 

verschil in de kosten voor elektriciteit per type oplader worden weergegeven in tabel 20.  

Tabel 20: Verschil in elektriciteitskosten met verschillende opladertypes met eigen stroom of onderweg 

Scenario 

oplaadperformance 

Kosten per kWh elektriciteit 

opladen eigen stroom 

Kosten per kWh elektriciteit 

opladen onderweg 

22 kilowatt € ,   € ,   

44 kilowatt € ,   € ,   

175 kilowatt € ,   € ,   

350 kilowatt € ,   € ,   
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Door de extra chauffeurskosten en de hogere kosten voor elektriciteit bij extern opladen 

neemt het verschil in TCO tussen elektrisch en diesel enorm toe zoals wordt gevisualiseerd in 

figuur 10. 

 

Figuur 10: Figuur 11: Gevoeligheidsanalyse TCO & oplaadperformance gedurende de dag en nacht tijdens werktijd & 231 kWh 

batterijcapaciteit 

 

3.1.3. Invloedfactoren actieradius 

Naast de oplaadtijd is dus de actieradius ook van invloed op de inzetbaarheid. De factoren die 

van invloed zijn op de actieradius bepalen de ritten waarop de elektrische truck kan worden 

ingezet en daarmee het aantal kilometers dat per dag en uiteindelijk per jaar kan worden 

afgelegd. Deze factoren en de huidige uitgangspunten zijn geïdentificeerd in de 

inventarisatiefase en worden weergegeven in tabel 21.  

Tabel 21: Invloedfactoren actieradius 

Invloedfactor 

inzetbaarheid 
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Elektriciteitsverbruik per 

kilometer (gemiddeld) 

1,78 kWh/km Nee 

Resulteert in actieradius: 117/30.367 Kilometers per dag/per 

jaar 

Nee 

 

De huidige batterijcapaciteit van de elektrische truck en de maximale ontlading zorgen ervoor 

dat er 207,9 kWh aan elektriciteit verbruikt kan worden voordat de batterijen leeg zijn. De 

actieradius kan worden vergroot door het verbruik te verlagen en/of de batterijcapaciteit te 

verhogen. Een grotere actieradius zorgt ervoor dat er een grotere afstand kan worden 

afgelegd en er dus meer ritten per dag kunnen worden uitgevoerd. Als eerder geïdentificeerd 

kan de actieradius worden vergroot door de capaciteit van de batterijen te verhogen of het 

elektriciteitsverbruik per kilometer te verlagen.  

 

Een elektrische truck met een hogere batterijcapaciteit biedt een hogere actieradius maar dit 

zorgt voor een hogere TCO doordat de aanschafkosten hoger zijn. De aanschafkosten van de 

verschillende type elektrische trucks worden weergegeven in tabel 22.  

Tabel 22: Aanschafprijzen elektrische truck met verschillende batterijcapaciteit (data bijlage 5 & (Panteia, 2021)) 

Elektrische truck batterijcapaciteit Aanschafprijs elektrische truck 

231 kWh €   .    

318 kWh €   .    

 

In eerste instantie zou de elektrische truck geleverd worden met 318 kWh batterijcapaciteit. 

Nu heeft de elektrische truck slechts 231 kWh batterijcapaciteit gekregen met de belofte dat 

318 kWh batterijcapaciteit ingebouwd zou worden. Tot op heden is dit nog altijd niet gebeurt. 

CTV heeft echter betaald voor 231 kWh batterijen en niet voor de 318 kWh batterijen. Doordat 

er de mogelijkheid bestaat voor een upgrade, wordt er dus vergeleken wat er met 318 kWh 

batterijen meer kan dan met 231 kWh batterijen. Het verschil in aanschafprijs tussen de 231 

en de 318 kWh varianten wordt gebruikt als de investering welke moet worden gemaakt.  

 

Wanneer de batterijcapaciteit van de elektrische truck 318 kWh bedraagt kan er maximaal 

41.806 kilometer per jaar ofwel 161 kilometer per dag afgelegd worden zonder extern op te 

laden. Hiervoor kan de berekening worden teruggevonden in bijlage 21. Daarnaast 
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veroorzaakt het variërende verbruik op verschillende ritafstanden het jaarkilometrage zoals 

wordt weergegeven in tabel 23.   

Tabel 23: Verbruik & de daartoe leidende actieradius op verschillende afstanden met 318 kWh batterijcapaciteit 

Afstand per enkele rit (km) Verbruik (kWh/km) Actieradius (km) Verschil t.o.v. 

gemiddelde 

0-15,5 1,90 151 14% 

15,5-20 1,71 167 2% 

20-23 1,67 171 0% 

23-27,50 1,71 167 2% 

27,50-boven 1,46 196 15% 

Gemiddelde 1,68 171 

 

Door de variatie in het verbruik, kunnen het aantal kilometers per jaar ook variëren zoals 

wordt weergegeven in tabel 24.  

Tabel 24: Verbruik elektrische truck op verschillende ritafstanden en daartoe leidende kilometers per dag & per jaar 318 kWh 

Afstand per 

enkele rit (km) 

min. 

Afstand per 

enkele rit (km) 

max. 

Verbruik (kWh/km) Maximale kilometers 

per jaar 

Maximale 

kilometers per dag 

0 5 2,23 33.370 128 

5 32,5 1,66 44.828 172 

32,5 42 1,76 42.281 163 

43 43 1,47 50.622 195 

Gemiddelde verbruik: 1,78 41.806 161 

 

Om de actieradius te vergroten moet er dus geïnvesteerd worden in een hogere 

batterijcapaciteit of moet de truck worden ingezet op ritten met een lager verbruik. Omdat 

de aanschafprijs verschilt, dient er de afweging te worden gemaakt tussen de aanschafkosten 

en de kosten welke ontstaan bij een lagere batterijcapaciteit zoals extra chauffeurskosten 

door op te laden onderweg. Het voordeel van een elektrische truck met een batterijcapaciteit 

van 318 kWh t.o.v. een 231 kWh batterij is dat er pas na 41.806 kilometers extra 

chauffeurskosten ontstaan i.p.v. 30.367 kilometers. De maximale kilometers worden per type 

elektrische truck weergegeven in tabel 25.  
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Tabel 25: Maximale kilometers met nachtladen verschillende batterijcapaciteiten elektrische trucks  

Elektrische truck 

batterijcapaciteit 

Aanschafprijs elektrische 

truck 

Maximale 

kilometers per 

jaar (enkel 

nachtladen) 

Maximale 

kilometers per 

dag (enkel 

nachtladen) 

Percentage 

TCO 

elektrisch 

t.o.v. diesel 

231 kWh €   .    (Bijlage 5) 30.367 117 23,46% 

318 kWh €   .    (Panteia, 2021) 41.806 161 21,40% 

 

In dit scenario, waarbij er enkel gedurende de nacht wordt opgeladen en de batterijcapaciteit 

wordt verhoogd, blijft de TCO nog altijd tussen de 21% en de 24% hoger te liggen dan die van 

een diesel truck. Zoals in figuur 12 te zien is, ligt de keuze voor de batterijcapaciteit aan het 

aantal kilometers per jaar. De TCO piekt nadat het maximale is bereikt doordat er extra 

chauffeurskosten ontstaan door opladen onderweg, wat afhankelijk is van het oplaadscenario. 

 

Figuur 12: TCO t.o.v. de kilometers per jaar van verschillende batterijcapaciteiten gedurende de nacht opladen  

De actieradius, ofwel het verbruik en de batterijcapaciteit zijn de beïnvloedbare 

invloedfactoren op de inzetbaarheid en de TCO. De aanschafkosten voor een truck met een 

bepaalde batterijcapaciteit maar ook het verbruik beïnvloeden de inzetbaarheid, ofwel het 

aantal ritten welke kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast beïnvloedt de actieradius de keuze 

voor de oplader en dus de oplaadtijd. Dit betekent dus dat er een afweging moet worden 
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gemaakt om het optimale punt te vinden tussen de benodigde batterijcapaciteit, 

oplaadperformance en manier van opladen.   

 

3.2. Scenario’s waarmee het doel kan worden bereikt 

Het vinden van het optimale punt is afhankelijk van het aantal ritten welke kunnen worden 

uitgevoerd. Doordat er momenteel alleen bekend is dat de elektrische truck ritten uitvoert 

rondom het hoofdkantoor in Venlo, zijn andere locaties onbekend. Buiten de locaties in 

Antwerpen, Rotterdam en Duisburg. Echter, zijn deze locaties nog niet bereikbaar met een 

elektrische truck.  

 

Het gewenste verschil in TCO tussen elektrisch en diesel kan enkel worden bereikt wanneer 

er gedurende het laden/lossen wordt opgeladen met een 175 kilowatt oplader en de 

elektrische truck meer dan 63.958 kilometer per jaar aflegt. Echter, moet er hiervoor 

onderzocht worden of er ritten beschikbaar zijn waarop de truck kan worden ingezet.  

 

Doordat het ritaanbod van CTV niet echt in detail bekend is, kan er geen op maat gemaakt 

advies worden opgeleverd. Daarnaast zouden de adviezen afhankelijk zijn van de 

uitgangspunten van CTV  voor de invloedfactoren en kunnen dezen verschillend zijn per 

bedrijf. Wanneer een ander bedrijf of een geïnteresseerde dit verslag leest is het belangrijk 

om van de geïdentificeerde invloedfactoren de eigen uitgangspunten te bepalen.  Zo kan het 

zijn dat de er andere scenario’s ontstaan waardoor de adviezen af kunnen wijken. Echter, kan 

er een algemeen advies worden gegeven. Dit is het optimale punt bepalen tussen het gebruik, 

oplaadtijd en actieradius om de TCO zo laag mogelijk te krijgen. Wat tot nu toe is gebleken uit 

dit verslag is dat wanneer het aantal kilometers afgelegd per jaar kan worden vergroot, het 

verschil in TCO tussen diesel en elektrisch afneemt.  

 

Daarnaast is het belangrijk om de veranderingen in de toekomst goed in de gaten te houden. 

Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld een nieuwe elektrische truck niet meer de beperking heeft 

dat er maximaal 150 kWh kan worden opgeladen. Hierdoor zou een 350 kW oplader in dit 

geval een hogere oplaadsnelheid bieden. Of misschien zijn er tegen die tijd zelfs opladers met 

een hogere performance beschikbaar. Echter, hangt dit weer af van de beschikbare ritten 
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maar ook weer van de actieradius of een oplader met een hogere oplaadperformance 

daadwerkelijk zorgt voor een verbeterde oplaadtijd in de praktijk.  

  



 

 

   
38 

Bibliografie 

Alphen, M. v. (2017, September 7). Semigestructureerd interview. Opgehaald van Ensie: 
https://www.ensie.nl/diagnostische-vaardigheden/semigestructureerd-interview 

Benelux. (2014, februari 20). Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en 
interterritoriale samenwerking, 's-Gravenhage, 20-02-2014. Opgehaald van 
Overheid.nl: https://wetten.overheid.nl/BWBV0006323/2019-01-01 

Blau, J. (2017). The Paris agreement: Climate change, solidarity and human rights. 
Opgehaald van Palgrave Macmillan: https://doi.org/10.1007/978-3-319-53541-8 

CBS. (2021, februari 22). Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in 
Nederland, update 2019. Opgehaald van CBS.nl: https://www.cbs.nl/nl-
nl/achtergrond/2021/08/rendementen-en-co2-emissie-van-elektriciteitsproductie-in-
nederland-update-2019 

Chopra, S., & Meindl, P. (2015). Supply chain management: strategy, planning and 
operations. Edinburgh Gate: Pearons Education Limited. 

Dittman. (2014). Managing Risk in the Global Supply chain. Tennessee: The University of 
Tennessee College of Business Administration. 

Donker, H. (2017, Juli 10). Applied research in Logistics. Opgehaald van Fontys. 
eGLM. (2019). Trucks. Opgehaald van eGLM electric Green Last Mile: 

https://www.eglm.eu/nl/Trucks 
Emissieregistratie . (2020). Luchtverontreinigende emissies Nederland . Opgehaald van 

Emissieregistratie: 
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/international/luchtverontreiniging
.aspx 

European Environment Agency. (2017, january 4). European Environment Agency. Opgehaald 
van Specific CO2 emissions per tonne-km and per mode of transport in Europe: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/specific-co2-emissions-per-tonne-
2#tab-chart_1 

Graaff, M. v. (2020, maart 23). AC of DC laden? Wat is het verschil en waar moet je op letten? 
Opgehaald van Dagelijksauto.nl: https://www.dagelijksauto.nl/elektrische-auto/ac-
of-dc-laden-wat-is-het-verschil-en-waar-moet-je-op-letten/ 

ING Economisch bureau. (2019, October). ING. Opgehaald van Tijdperk van zero-emissie 
breekt aan voor elektrische trucks: 
https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_tijdperk_zero-emissie-voor-trucks-breekt-
aan_tcm162-180450.pdf 

Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2014). Operations and Supply Chain Management. Berkshire: 
McGraw-Hill Education. 

Joosse, B. (2019, Augustus 1). Bloomberg verwacht meer dan 1.000 gigawatt aan 
opslagbatterijen in 2040. Opgehaald van Change Inc.: 
https://www.change.inc/energie/bloomberg-verwacht-meer-dan-1-000-gigawatt-
aan-opslagbatterijen-in-2040-32091 

Kamps, W. (2020, September). Guide for establishing logistic research projects.  
Kotter, J. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, 

59-67. 
Kvale, S. (1996). An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks: Sage 

Publications Inc. . 
Mann, P. S., & Lacke, C. J. (2013). INTRODUCTORY STATISTICS. Wiley. 



 

 

   
39 

Panteia. (2018, Juli 1). Kostencalculaties in het beroepsgoederenvervoer over de weg. 
Opgehaald van Panteia: 
https://panteia.nl/index.cfm/_api/render/file/?method=inline&fileID=5B52D01F-
D3BA-4170-9179D3CC1C0706B5 

Panteia. (2021, Januari). Total Cost of Ownership model (TCO-model). Opgehaald van 
Panteia: https://panteia.nl/themas/transport-mobiliteit/verduurzaming-transport-
en-mobiliteit/total-cost-of-ownership-model-tco-model/ 

Planbureau voor de leefomgeving. (sd). Het doel voor 2050: veel lagere CO2-uitstoot. 
Opgehaald van Planbureau voor de leefomgeving: 
https://themasites.pbl.nl/o/energietransitie/ 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland. (2021, Juni 6). Demonstratie 
klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). Opgehaald van 
Rijksdienst voor ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/dkti-transport 

Rijksoverheid. (sd). Klimaatverandering. Opgehaald van Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid 

Rumsey, D. (2007). Intermediate Statistics For Dummies. 111 River St. Hoboken, NJ 07030-
5774: Wiley Publishing, Inc. 

Statline. (2021, Maart 24). Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse . Opgehaald 
van Statline: 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83078NED/table?ts=1631623593
523 

Theisens, H. (2016). Summaries Lean six sigma green belt (2nd edititon). Lssa B.V. 
Transport en Milieu. (2020, November 12). Hoger GVW voor trucks op alternatieve 

brandstoffen. Opgehaald van https://transportenmilieu.nl/nieuws/item/hoger-gvw-
voor-trucks-op-alternatieve-brandstoffen 

Velthoven, A. (2020, Oktober 8). TTM. Opgehaald van Wanneer moet ik nu precies 
emissievrij de stad in?: https://www.ttm.nl/transport/stadsdistributie/wanneer-
moet-ik-nu-precies-emissievrij-de-stad-in/129735/ 

Zsófia, P. (2020, Juli 9). Electric trucks in Europe to keep an eye on in 2021. Opgehaald van 
Trans.Infor: https://trans.info/en/volta-zero-pre-orders-pass-2-500-company-
secures-e37-million-of-series-b-funding-254877 

  



 

 

   
40 

Bijlage 



 

 

   
41 

1. Bijlage: Projectplan  

Projectbeschrijving 

ILEC heeft zich ontwikkeld en bewezen als een zeer deskundige en betrouwbare partner met 

betrekking tot logistieke & bedrijfskundige vraagstukken en opleidingen binnen de profit en 

non-profit sector. Als intermediair tussen hogeschool en praktijk ondersteunt ILEC-

organisaties bij het oplossen van logistieke en bedrijfskundige problemen, optimaliseren van 

bedrijfsprocessen en het vergroten van logistieke en bedrijfskundige kennis en vaardigheden 

van werknemers. 

 

Met een sterke focus op elektrische mobiliteit is FIER betrokken bij nationale en Europese 

projectontwikkelingen, consortiumvorming, markt- en haalbaarheidsstudies, bedrijfsplanning 

en financiering. Het team van FIER bestaat uit acht medewerkers welke voertuigfabrikanten, 

leveranciers, detailhandelaren en openbare instanties voorzien van advies. De 

werkzaamheden omvatten het integrale gebied van e-mobiliteit, inclusief voertuig en 

componenten, laadinfrastructuur en nieuwe mobiliteitsconcepten en -diensten, bijvoorbeeld 

het delen van elektrische auto's. Via Europese projecten heeft FIER diepgaande kennis 

opgedaan over stimuleringsprogramma's voor de opname van elektrische voertuigen. FIER is 

actief op het gebied van het initiëren en deelnemen aan verschillende belangrijke Europese 

projecten op het gebied van elektrische mobiliteit, zoals ENEVATE, I-CVUE, EAFO, proEME, 

eMaaS, FREVUE en eGLM.  

 

Het budget voor het project bedraagt €  .   .   . Daarbij wordt het eGLM-project in het 

kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de 

Europese Unie, de provincie Limburg en het MWIDE NRW (Ministerie voor Economische Zaken 

van de deelstaat Nordrhein-Westfalen) financieel ondersteund.  

 

De partners bestaan onder andere uit adviserende en begeleidende partners, zoals FIER, LIOF 

en ILEC. Hierin is LIOF de lead partner als Limburgse ontwikkelings- en 

investeringsmaatschappij. FIER is in dit project verantwoordelijk voor het operationele 

management in welke de technologische aspecten en inzetbaarheid worden getoetst bij de 

participerende logistieke dienstverleners. De logistieke dienstverleners zijn Container 

Terminal Venlo (CTV), BCTN, CTV, Smurfit Kappa, Köppen en Grosse-Vehne.  
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Fases van het onderzoek 

Om het gedefinieerde probleem op te lossen moet er een systematische onderzoeksmethode 

en opzet worden gehanteerd. De onderzoeksopzet welke gebruikt gaat worden tijdens de 

verschillende fases van het onderzoe   omt uit de “Guide for establishing logistic research 

projects” (Kamps, 2020). Bij deze vorm van onderzoek wordt het project opgedeeld in fases, 

waardoor het project beter te overzien is. De onderzoeksopzet bestaat uit vijf fases welke 

hieronder verder worden uitgewerkt. Tijdens het verloop van het project kunnen bevindingen 

ervoor zorgen dat de uitvoering van de verschillende fases worden beïnvloed en dus 

aangepast in dit projectplan. 

 

Oriëntatiefase 

De oriëntatiefase is de eerste fase van het project waarin er kennis wordt gemaakt met het 

team, de opdrachtgever, het probleem en het doel. Kort gezegd wordt er een schets van de 

situatie gevormd. De oriëntatiefase staat voornamelijk in het teken van leren, waarbij veel 

uitleg gegeven wordt om duidelijkheid te krijgen over bepaalde zaken. Het eindproduct van 

de oriëntatiefase is het projectplan welke ondersteuning biedt op gebied van de uitvoering 

van het verdere verloop van het project. Daarnaast biedt het projectplan een overeenkomst 

tussen de student, bedrijfsbegeleider en de begeleider van Fontys over het probleem, doel en 

de scope welke wordt beschreven in dit projectplan. 

 

Inventarisatiefase: het normeren van de performance 

In de inventarisatiefase wordt, gebaseerd op een haalbaarheidsstudie, een beschrijving 

gegeven van relevante data met betrekking tot de criteria uit de onderzoeksvraag om de 

nulmeting te definiëren. De nulmeting wordt gecreëerd door de inzetbaarheid en de 

invloedfactoren van de inzetbaarheid met de genomen uitgangspunten in kaart te brengen. 

De nulmeting wordt zowel voor elektrische als via verbrandingsmotoren aangedreven trucks 

bepaald. De huidige inzetbaarheid en de bijbehorende invloedfactoren en uitgangspunten 

beïnvloeden de variabele en vaste kostenposten van de TCO. De vaste en variabele 

kostenposten bestaan ook weer uit invloedfactoren en uitgangspunten welke in kaart worden 

gebracht.  
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Om de huidige situatie in kaart te brengen wordt tijdens de inventarisatiefase systematisch 

gegevens en informatie verzameld en beschreven welke relevant zijn voor het project. De 

eerste stap van elke fase in dit project is het opstellen van een hoofdvraag. De hoofdvraag die 

in de inventarisatiefase centraal staat: “Wat is de inzetbaarheid en daartoe leidende TCO en 

wat zijn de relevante invloedfactoren voor zowel elektrische- als via verbrandingsmotoren 

aangedreven trucks?” Om het onderzoek beter te structureren wordt de hoofdvraag afgeleid 

naar deelvragen welke er gezamenlijk voor zorgen dat de hoofdvraag kan worden 

beantwoord.  

 

De deelvragen worden beschreven aan de hand van vier verschillende aspecten (Donker, 

2017). Deze vier aspecten zijn: 

• Beschrijving van het proces (het fysieke proces met de bijbehorende 

capaciteiten). 

- Procesvisualisatie: transportproces in kaart brengen door een 

visualisatie van klanten & andere locaties en de bijbehorende 

transportstromen.   

- De afstanden welke de elektrische truck heeft afgelegd inventariseren, 

bepalen en categoriseren. Voor het categoriseren van de afstanden 

wordt een vijf-getallen samenvatting gebruikt in de vorm van een 

boxplot om een statistisch onderbouwde categorisatie te maken. 

- Verbruik van de elektrische trucks in kaart brengen (kWh/km). 

- Bepalen van de maximale en de huidige inzetbaarheid van de 

elektrische truck. 

• Control (het geheel van planning en informatie welke het proces triggert, 

beheerst en regelt). 

- Transportplanning: de ritten, waaronder informatie zoals laad- en 

losadres, retourvrachten en afstanden in kaart brengen om de huidige 

inzetbaarheid te bepalen. 

• Producten (de producten die het proces passeren/doorlopen). 

- De specificaties van de elektrische truck 

- TCO-model gebruiken voor diesel & elektrische trucks 

o TCO van de diesel & elektrische trucks in kaart brengen 
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o Emissies van de diesel & elektrische trucks in kaart brengen 

• Het milieu (de eisen van de omgeving). 

- Wettelijke eisen, regels, subsidies & beperkingen vanuit de overheid 

- De eisen van de klanten 

 

Aan de hand van het proces, de control en de producten kan de huidige inzetbaarheid en de 

daartoe leidende TCO van elektrische en diesel trucks worden bepaald. In het milieuaspect 

worden de factoren geïdentificeerd welke invloed hebben op inzetbaarheid en de TCO van 

zowel elektrische als diesel trucks. Door deze aspecten in kaart te brengen, kunnen alle 

mogelijke invloedfactoren en de bijbehorende uitgangspunten op de inzetbaarheid en de 

daartoe leidende TCO worden geïdentificeerd.  

 

De hoofdvraag, vier verschillende aspecten en deelvragen kunnen worden teruggevonden in 

een vraagsgewijze aanpak in bijlage 2. Om een structuur aan te brengen in de vraagsgewijze 

aanpak, worden er verschillende categorieën opgesteld. Zo dient er data te worden verzameld 

bij FIER alsook bij de participerende logistieke dienstverleners. Er is gekozen om van één 

logistieke dienstverlener diepgaande data te verzamelen genaamd CTV. Allereerst wordt er 

bepaald welke data er via FIER kan worden verzameld, omdat FIER de data via de logistieke 

dienstverleners verkrijgt. Daarna wordt er bepaald welke data nog nodig is van de logistieke 

dienstverleners. Om de hoofdvraag van de inventarisatiefase te beantwoorden, wordt de 

structuur welke gevisualiseerd is in bijlage 2 gevolgd.  

 

Om informatie over de bepaalde factoren en/of informatie te verzamelen is er een 

interviewguide opgesteld welke wordt gebruikt om betrokken personen te interviewen. Het 

doel van deze interviewguide is het verkrijgen van meer inzicht, data en informatie welke 

voortkomen uit de deelvragen van bijlage 3. De deelvragen zijn gebaseerd op 

brainstormsessies, het TCO-model van Panteia (Panteia, 2021) en gesprekken met FIER & CTV. 

Tijdens opvolgende interviews worden ook nog nieuwe vraagstukken uitgewerkt welke 

volgens de betrokken personen van belang zijn en te relateren zijn aan de onderzoeksvraag.  

 

Voor zowel FIER als de participerende logistieke dienstverleners zijn interviewguides 

opgesteld aan de hand de zeven fases van een interview (Kvale, 1996). De interviewguide voor 
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FIER kan worden teruggevonden in bijlage 4. Na het interview met FIER, moeten inzichten, 

data en informatie vanuit de participerende logistieke dienstverleners worden verzameld 

waar dagdagelijks deze trucks worden bestuurd, ingepland en beheert. Ook hiervoor is een 

interviewguide opgesteld welke kan worden teruggevonden in bijlage 5. Tijdens beide 

interviews, zal een semigestructureerd interview worden afgenomen. Een 

semigestructureerd interview is “een gesprek waarin de vragen en de volgorde van deze 

vragen in grote lijnen vaststaan. Er is echter de mogelijkheid om door te vragen op de 

antwoorden van de cliënten en beperkt af te wijken van de vastgestelde structuur” (Alphen, 

2017). 

 

Het eindresultaat van de inventarisatiefase bij een haalbaarheidsstudie is een normering van 

de performance in de huidige situatie in relatie tot de criteria van de onderzoeksvraag (Kamps, 

2020). Dit betekent dat het eindresultaat van de inventarisatiefase in deze 

haalbaarheidsstudie gericht moet zijn op het normeren van de performance van de 

inzetbaarheid van zowel elektrisch als via verbrandingsmotoren aangedreven trucks in relatie 

tot de daartoe resulterende TCO. Om dit te bereiken, worden de invloedfactoren en de 

genomen uitgangspunten voor de inzetbaarheid en TCO in kaart gebracht.  

 

Analysefase 

Nu de normering van de performance, ofwel de huidige inzetbaarheid en daartoe leidende 

TCO, in de huidige situatie in kaart is gebracht is het doel tijdens de analysefase om een 

onderbouwd waardeoordeel te geven over de performance in de huidige situatie. In dit 

project is de performance ook wel de inzetbaarheid en de daartoe leidende TCO. Om deze 

reden luidt de hoofdvraag van de analysefase: “Welke mogelijke scenario’s kunnen er 

worden uitgewerkt op basis van de toekomstige performance en wat is de impact van de 

invloedfactoren op deze performance?” Allereerst wordt de impact van de invloedfactoren 

op de performance geïdentificeerd door middel van gevoeligheidsanalyses (Jacobs & Chase, 

2014). In deze gevoeligheidsanalyses worden de beïnvloedbare invloedfactoren voor zowel de 

inzetbaarheid als de  CO aangepast waardoor er verschillende scenario’s ontstaan waaruit 

het aantal uitvoerbare ritten en dus de TCO kan worden bepaald. Doordat de invloedfactoren 

variëren in uitdrukkingseenheden, wordt de impact uitgedrukt als percentage en geeft het 

verschil in TCO tussen een elektrische en een diesel truck aan. Dit verschil wordt gebruikt om 
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de haalbaarheid van deze scenario’s te toetsen. Aan het einde van de analysefase dienen alle 

mogelij e scenario’s te zijn uitgewer t en de haalbaarheid van deze scenario’s in  aart te zijn 

gebracht. 

 

Ontwikkelingsfase 

In de ontwikkelingsfase moet er een advies worden gegeven over de haalbaarheid van het 

opgestelde doel van dit project aan de opdrachtgever van ILEC. Dit advies wordt bepaald aan 

de hand van haalbaarheidstoetsen van de verschillende scenario’s uit de analysefase. Om een 

advies te kunnen geven moeten er conclusies gepresenteerd worden over de haalbaarheid, 

wel e gebaseerd zijn op de verschillende scenario’s en een gevoeligheidsanalyse.  

 

Realisatiefase  

Nadat het advies aan de opdrachtgever is gegeven moet er nog bepaald worden welke 

stappen de logistieke dienstverleners moeten nemen om dit advies te gaan implementeren. 

De implementatie is afhankelijk van de uitgewerkte oplossingen tijdens de ontwikkelingsfase. 

Om deze reden worden de activiteiten tijdens de realisatiefase in de loop van het project 

verder uitgewerkt.  

 

Planning 

De deadlines die zijn vastgesteld voor de uitvoering van dit project worden in onderstaande 

tabel weergegeven. Om naar de deadlines toe te werken wordt er een Gantt Chart gehanteerd 

welke zorgt voor een betere beheersing en visualisatie van de activiteiten. De Gantt Chart kan 

worden teruggevonden in bijlage 6.  

Type deliverable  Uiterste inleverdatum 

Projectplan 24 september 2021 

Interim-rapport 11 oktober 2021 

Interimpresentatie 18 oktober – 12 november 2021 

Eindverslag definitief 10 januari 2022 

Eindpresentatie 17 januari – 4 februari 2022 

 

Projectorganisatie 
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In onderstaande tabel worden de betrokkenen partijen bij dit project weergegeven met de 

functie welke de persoon binnen dit project vervult.  

Betrokken partijen Betrokken 

personen 

Functie Contactgegevens 

Fontys Hogenscholen 

docenten 

Ken Zschocke 

Johan Wijnhoven 

Docentbegeleider 

Examinator 

k.zschocke@fontys.nl 

j.wijnhoven@fontys.nl 

ILEC Kerstin Schmies  Consultant & docente  k.schmies@fontys.nl 

Fontys Hogenscholen 

student 

Ayrton Wouters 

 

Student/projectuitvoerder a.wouters@student.fontys.nl 

a.wouters@fontys.nl 

 

In onderstaande tabel worden de randvoorwaarden & afbakening voor dit project 

weergegeven. Hier wordt de tijd, materiaal, expertise, geld en huisvesting in meegenomen.  

Tijd De projectduur is 20 weken (x 40 uur), de start van de afstudeerstage vindt 

plaats op 30-08-2021 en eindigt op 10-01-2021 waarop ook het eindverslag 

moet worden ingeleverd.  

Materiaal/middelen Wat gebruikt zal gaan worden tijdens dit project: 

De literatuur & innovaties binnen de vakgebieden rondom (weg-)transport; 

PC/laptop; 

Informatieverschaffers (internet, mediatheek, Fontys library etc.).  

Expertise De kennis en kunde van de student; 

De consultaties en kennis binnen FIER en CTV; 

Feedback momenten zoals interim-rapport & presentatie. 

Geld Budget voor het totale project bedraagt € .   .   ,-  

Onderdeel van het budget is dit project, waar er 20 weken lang, 40 uur per 

week deze haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd.  

Huisvesting Dit project wordt uitgevoerd bij ILEC in Venlo. 

Bedrijfstakken Planningsafdeling bij participerende bedrijven en consultancy bij ILEC & 

FIER. 

Restricties - Focus op logistieke inzetbaarheid en niet op de technologische aspecten 

van elektrisch aangedreven transport. Er wordt niet gekeken naar de 

bestaande problemen (technische beperkingen) van de trucks en de 

mailto:k.zschocke@fontys.nl
mailto:j.wijnhoven@fontys.nl
mailto:k.schmies@fontys.nl
mailto:a.wouters@student.fontys.nl
mailto:a.wouters@fontys.nl
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gevolgen welke deze hebben voor de (logistieke)inzetbaarheid. 

Technische problemen zijn bijvoorbeeld breakdowns van de trucks door 

falende batterijen etc. Door eGLM wordt verwacht dat de technische 

problemen welke de elektrische trucks nu hebben binnen een half jaar 

zijn opgelost en daarom niet moeten worden meegenomen in dit 

project. 

- Mogelijkheid om bij CTV interviews te houden en data te verzamelen waar 

de elektrische trucks worden ingezet.  

- Scope ligt op trucks welke goederen transporteren tijdens het 

transportproces.  

- De categorie trucks met verbrandingsmotoren is beperkt tot diesel trucks.  

- Eventuele charters welke worden ingezet bij CTV worden buiten 

beschouwing gelaten. 
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2. Bijlage: Vraagsgewijze aanpak tijdens de inventarisatiefase 

Logistieke doelstelling 

Inzetbaarheid van elektrische truck verbeteren om de kosten en dus de TCO te verlagen. 

Hoofdvraag 

“Wat is de huidige inzetbaarheid en tot wel e  CO leidt dit bij zowel ele trische- als via 

verbrandingsmotoren aangedreven trucks?” 

Deelvragen 

Inzetbaarheid tijdens 

het proces 

Planning & control De trucks & 

toepassingsgebieden 

Eisen van de 

omgeving 

Welke processtappen 

vinden plaats waarbij 

er elektrische en/of via 

verbrandingsmotoren 

aangedreven trucks 

fysiek worden ingezet? 

Welke ritten hebben de 

participerende 

logistieke 

dienstverleners 

momenteel en waar 

worden de elektrische 

en ook de middels 

verbrandingsmotoren 

aangedreven trucks op 

ingezet? 

Wat zijn de kosten, 

broeikasgassen en 

specificaties van de 

elektrische en middels 

verbrandingsmotoren 

aangedreven trucks? 

Welke partijen zijn er 

betrokken of hebben 

invloed op de 

inzetbaarheid & de 

TCO van elektrische 

trucks? 

Activiteiten 

Proces stappen en 

performance tijdens 

het proces bepalen. 

Bekijken op welke 

ritten elektrische 

trucks worden ingezet 

en op welke trucks met 

een 

verbrandingsmotor om 

de huidige 

inzetbaarheid te 

kunnen bepalen. 

Kosten, broeikasgassen 

en specificaties welke 

worden veroorzaakt 

door elektrische en 

trucks met 

verbrandingsmotoren 

identificeren en 

beschrijven. 

Identificeren welke 

partijen de 

inzetbaarheid van 

zowel elektrische als 

trucks met 

verbrandingsmotoren 

beïnvloeden. 
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3. Bijlage: Structuur met deelvragen 
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4. Bijlage: Interview guide FIER 

eGLM 

Hebben in de tussentijd andere fabrikanten van elektrische vrachtwagens in de 

openstaande tender(s) voorstellen gedaan? Zo ja, welke merken en wat zijn de specificaties 

van deze vrachtwagens? 

Zie folder “Ele trische truc s” op SharePoint. 

 

Opmerking 

De huidige prijzen kunnen anders zijn dan de prijzen vermeld in de doorgestuurde offertes. 

Verder zijn er tegenwoordig meer en meer OEMs die elektrische vrachtwagens (gaan) 

uitbrengen. Bijvoorbeeld “Electric trucks in Europe to keep an eye on in 2021”.  

 

Is het mogelijk om de specificaties van de elektrische vrachtwagens van FRAMO te 

verkrijgen? 

Zie folder “Ele trische truc s” op SharePoint. 

 

Hoelang duurt het opladen? 

Zie folder “Ele trische truc s” op SharePoint. Hierin staan oo  de technische gegevens van de 

trucks van FRAMO. De duurtijd van het laden is afhankelijk van het maximale laadvermogen.  

 

Is de infrastructuur aanwezig om onderweg op te laden? 

Alle logistieke partners hebben nachtladers ter beschikking. Verder is er ook gepland om ultra-

fast laadpalen te plaatsen bij CTV (Venlo) en BCTN (Wanssum). Bij beide locaties is de 

doelstelling om een 175kW laadpaal te installeren, met de optie om later up te graden tot 

350kW. De geplande ultra-fast laadpalen zijn de “ erra HP high power charging” van ABB. 

 

Hieronder een lijst van de beschikbare laders bij de partners.  

 

BCTN 

Criterium Roermond Wanssum Wanssum 

Owner BCTN BCTN BCTN 

https://trans.info/en/electric-trucks-in-europe-to-keep-an-eye-on-in-2021-244840
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Installation complete? Yes Yes Expected in 2021/2022 

Manufacturer ABB ABB ABB 

Type Terra 54 Terra 54 Terra HP high power 

charging 

Power output [kW] 50kW 50kW 350kW 

Mobile/fixed? Fixed Fixed Fixed 

 

CTV 

Criterium Venlo Venlo Venlo 

Owner CTV CTV CTV 

Installation complete? Yes Expected in 2021 Expected in 2021/2022 

Manufacturer Heliox ABB ABB 

Type  Terra 54 Terra HP high power 

charging 

Power output [kW] 25kW 50kW 350kW 

Mobile/fixed? Mobile Fixed Fixed 

 

Note: Once the 50kW charger of ABB is installed, the Heliox charger will most likely be 

removed. However, this should still be agreed upon. 

 

CTV 

Criterium Urmond Maastricht 

Owner Meulenberg Meulenberg 

Installation complete? Yes Yes 

Manufacturer ChargePoint Europe B.V. ChargePoint Europe B.V. 

Type Chargepoint Charging Station 

43kW 

Chargepoint Charging Station 

43kW 

Power output [kW] 43kW 43kW 

Mobile/fixed? Fixed Fixed 

  

Is er subsidie op laadpalen en/of de aanschaf van elektrische vrachtwagens? Zo ja, hoe hoog 

is deze? 
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Ja, er is subsidie verkregen op de laadpalen alsook op de elektrische trucks. Op de trucks is dit 

een vast percentage, op de laadinfrastructuur is het complexer. Sommige aankopen zijn 

gesubsidieerd (zoals de laadpaal zelf), andere aankopen weer helemaal niet (zoals de 

uitbreiding van de elektrische connectie, sinds deze een voordeel voor het bedrijf opleveren 

en niet voor het project zelf).  

 

Ik kom hier later op terug als ik de juiste documenten heb verzameld.  

Wat zijn de investeringskosten voor de laadpalen met verschillende capaciteiten (25, 50, 

175, 350 kW)? 

Zie folder “Laadinfrastructuur” op SharePoint. 

 

Opmerking 

De huidige prijzen kunnen anders zijn dan de prijzen vermeld in de doorgestuurde offertes. 

 

Hoeveel hebben de vrachtwagens gekost? 

Zie folder “Ele trische truc s” op SharePoint. 

 

Over hoeveel jaar worden deze afgeschreven? 

Dit ga je moeten navragen bij de logistieke partners zelf. 

 

Wat is de restwaarde na de afschrijving? 

Dit ga je moeten navragen bij de logistieke partners zelf. 

 

Hoe lang of na hoeveel kilometers zijn de elektrische trucks nog bruikbaar? 

Er kunnen schattingen gedaan worden, maar eigenlijk is dit niet geweten. De elektrische truck 

is een omgebouwde van MAN. Er kan dus wel een accurate schatting worden gedaan over de 

levensduur van het chassis, want deze is nagenoeg onveranderd, maar de elektrische 

componenten zijn eigenlijk one-of-a-kind en nog nooit eerder is zoiets 

geprobeerd/uitgevoerd. Hoe de batterij zal presteren na 10 jaar is op dit moment nog een 

vraagteken. 

Echter kan je wel  ij en naar de garanties die gegeven worden. Zie folder “Ele trische truc s” 

op SharePoint. 
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Met welk type aansluiting kunnen de vrachtwagens worden opgeladen? (Laadinfrastructuur 

met laadstations om onderweg op te laden) 

Zie folder “Ele trische truc s” op SharePoint. 

 

Categorie Vraag Type data Antwoord 

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Hebben in de tussentijd 

andere fabrikanten van 

elektrische trucks in de 

openstaande tender(s) 

voorstellen gedaan? Zo ja, 

welke merken en wat zijn 

de specificaties van deze 

trucks? 

Kwantitatief 

 

  

Ja, technische specificaties 

van de trucks worden 

gedeeld.  

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Is het mogelijk om de 

specificaties van de 

elektrische trucks van 

Framo te verkrijgen? 

- Hoe lang duurt het 

opladen? 

- Is de 

infrastructuur 

aanwezig om 

onderweg op te 

laden? 

Kwantitatief  

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Is het mogelijk om 

toegang te krijgen tot het 

systeem waarin de data 

van de elektrische trucks 

wordt verzameld?  

Kwalitatief/ 

kwantitatief 

Ja, informatie wordt 

beschikbaar gesteld. 

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Hoe vaak zijn de 

elektrische trucks 

uitgevallen, wanneer en 

voor hoe lang? 

Kwantitatief Deze informatie is terug te 

vinden in de database van 

de vorige vraag.  



 

 

   
57 

Trucks & 

toepassingsgebieden/ 

Eisen van de 

omgeving 

Is er subsidie op laadpalen 

en/of de aanschaf van 

elektrische trucks? Zo ja, 

hoe hoog is deze? 

Kwantitatief  

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Wat zijn de 

investeringskosten voor 

de laadpalen met 

verschillende capaciteiten 

(25, 50, 175, 350 kW)? 

Kwantitatief  

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Hoeveel hebben de trucks 

gekost? Over hoeveel jaar 

worden deze 

afgeschreven en wat is de 

restwaarde na de 

afschrijving? Hoe lang of 

na hoeveel kilometers zijn 

de elektrische trucks nog 

bruikbaar? 

  

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Met welk type aansluiting 

kunnen de trucks worden 

opgeladen? 

(Laadinfrastructuur met 

laadstations om 

onderweg op te laden) 

  

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Wat zijn de specificaties 

van een laadpaal? 

(Snelheid van het laden)  

Kwantitatief 44 kW met een efficiëntie 

van 89% 
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5. Bijlage: Interview guide participerende logistieke dienstverleners 

Interviewguide CTV & Meulenberg 17-09-2021 

1. Opening van het interview start met een introductie van student, CTV/Meulenberg (en 

eventueel FIER) 

2. Introductie van de opdracht: haalbaarheidsstudie i.c.m. onderzoeksvraag i.p.v. 

probleemstudie i.c.m. probleemstelling. 

3. (Logistieke) inzetbaarheid van de elektrische trucks verbeteren → Logistieke 

inzetbaarheid wordt bepaald aan de hand van de capaciteiten, de ritsoorten, 

afstanden, laden bij klanten of andere locaties etc. UIT DE PRAKTIJK.  

4. Navraag doen naar situatie met elektrische trucks & het eGLM project. 

5. Context geven over welke data en informatie nodig is voor deze haalbaarheidsstudie: 

a. Om de huidige inzetbaarheid in kaart te brengen is inzicht nodig in de planning 

en de ritten. Ook om de vergelijking te leggen met diesel trucks in de huidige 

situatie.  

b. Ook voor (toekomstige) adviezen op te stellen, moet er in kaart kunnen worden 

gebracht op welke ritten de elektrische trucks kunnen worden ingezet. 

c. Om dit plaatje compleet te kunnen krijgen zijn de locaties van de klanten nodig, 

ofwel de laadlocaties, en de loslocaties. Zo kan er bepaald worden op welke 

locaties welke ritten kunnen worden ingepland.  

6. Vragen stellen:  

Categorie Vraag Type data Antwoord 

Planning & Control Hoe worden de 

elektrische trucks 

ingepland? Waar wordt 

rekening mee gehouden 

(afstand etc.) 

Kwalitatief Er wordt rekening gehouden 

met de actieradius van de 

elektrische truck. Meulenberg 

heeft de mogelijkheid om bij 

een klant in Maastricht de 

elektrische truck tijdens het 

laden/lossen op te laden. 

Planning & Control Is er een beleid voor het 

opladen? Bijvoorbeeld na 

de laatste rit van de dag 

aan de lader hangen? 

Kwalitatief Nadat de chauffeur klaar is met 

zijn werkdag wordt de truck 

volledig opgeladen in de 

avond/nacht. Daarnaast wordt 
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er bij die specifieke klant in 

Maastricht tijdens het 

laden/lossen nog bijgeladen. 

Planning & Control Waar zijn de klanten en  

barge- & railterminals 

gevestigd? Wat is de 

frequentie waarin er 

ritten moeten worden 

uitgevoerd?  

Kwalitatief Klanten zijn gevestigd in heel de 

Benelux. Meulenberg heeft de 

klanten opgedeeld in twee 

soorten: container- en 

distributietransport. 

Containertransport biedt 

relatief korte afstanden door de 

aanwezigheid van barge- en 

railterminals waarvoor 

Meulenberg de first en last mile 

transporten voor uitvoert. Het 

distributietransport betreft 

voornamelijk langere afstanden 

in de Benelux met zeilwagens 

waarvoor de elektrische truck 

nog niet wordt ingezet door de 

beperkte afstanden. 

Planning & Control Wat zijn de laadlocaties 

en de loslocaties van deze 

ritten? 

 Overzicht wordt gegeven. 

Planning & Control Hoe zijn deze ritten 

verspreid over het jaar? Is 

het hiervoor mogelijk om 

de planning/de vraag 

naar ritten in te kunnen 

zien? 

 Bij het overzicht van de vorige 

vraag worden de frequenties 

meegenomen. 

Inzetbaarheid tijdens 

proces 

Worden de elektrische 

trucks alleen ingezet voor 

containertransport of 

ook voor zeiltransport? 

 In de huidige situatie alleen voor 

containertransport door de 

afstanden.  
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Trucks & 

toepassingsgebieden 

Hoeveel kost één kWh? Kwantitatief € ,1361 per kWh 

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Hoeveel kost één liter 

diesel? 

Kwantitatief € ,   per liter 

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Hoeveel overhead kosten 

worden er berekend? 

Kwantitatief 6% van de totale kosten voor 

chauffeur, 6% van totale kosten 

voor planning & gebouw etc. 

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Hoeveel kost een 

chauffeur per uur? 

Kwantitatief €   incl. loon, sociale lasten, 

pensioen etc. 

Trucks & 

toepassingsgebieden 

Wat zijn de kosten voor 

banden, onderhoud en 

reparatie? 

Kwantitatief € ,   per  ilometer 

7. Afspraak maken voor vervolgonderzoek en verkrijgen van data zoals planning.  

a. Afspraak gepland op donderdag 30 september 2021 voor verdere vragen. 

8. Na het stellen van de laatste vragen wordt het interview afgesloten met een dank voor 

de tijd die is vrijgemaakt voor dit interview.   
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6. Bijlage: Gantt chart projectplanning 

30-aug 19-sep 9-okt 29-okt 18-nov 8-dec 28-dec 17-jan

Opstellen projectplan

Feedback bedrijfsbegeleider projectplan + verwerken

Feedback docentbegeleider projectplan + verwerken

Interview FIER

Interview Meulenberg & CTV + verwerken

Inzetbaarheid tijdens proces bepalen

Planning & control

Vrachtwagens & toepassingsgebieden

Eisen van de omgeving

Scenario nul uitwerken

Vergelijken scenario nul mit inventarisatiefase

Uitwerken alle mogelijke scenario's

Selectie van aantal scenario's + toetsen haalbaarheid

Conclusies haalbaarheid

Gevoeligheidsanalyse scenario's

Adviezen uitwerken

Uitwerken stappen implementatie advies

Eindrapport uitwerken
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7. Bijlage: Vijf-getallensamenvatting (boxplot) ritten CTV 

De afstanden welke de trucks afleggen per rit zijn in de boxplot geplaatst om een grafische 

weergave van de vijf-getallensamenvatting te geven over de ritafstanden. Deze vijf-

getallensamenvatting bestaan uit het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan, het 

derde kwartiel en het maximum van de waargenomen data. Deze boxplot is gevisualiseerd 

in onderstaand figuur. 

 

Allereerst is de mediaan bepaald, deze bedraagt 8 ((8+8)/2) waarna ook het eerste kwartiel is 

vastgesteld op 5 en het derde kwartiel op 16. Hierdoor bedraagt de interkwartielafstand 11 

welke is gebruikt om het minimum van 0 (5 – 1,5 * 11) en de maximum van 32,5 te bepalen 

(16 + 1,5 * 11) te bepalen. Er zijn uitschieters en extreme getallen te erkennen uit deze 

boxplot. De data uit de boxplot wordt per onderdeel weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 

Categorie in boxplot Percentage 

categorie 

in boxplot 

Onderdeel boxplot Afstand van de ritten (km) 
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Uitschieters & Extreme onder 

spreidingsbreedte 

0% Extreme 0 

Uitschieters 0 

Minimum 19% Minimum 0 

Kwartielafstand 59% Kwartiel 1 5 

Mediaan 10,79 

Kwartiel 3 16 

Maximum 21% Maximum 32,5 

Uitschieters & extreme boven 

spreidingsbreedte 

1% Uitschieter 42 

Extreme 43 

 

De uitschieters en extreme ritafstanden onder de spreidingsbreedte vormen 0% van het totaal 

aantal ritten en de uitschieters en extreme ritafstanden boven de spreidingsbreedte vormen 

19% van het totaal aantal ritten. Deze ritten zijn korter dan 5 kilometer of langer dan 32,5 

kilometer. In het geval van CTV zijn de ritafstanden van de ritten in de kwartielafstand in totaal 

59%. De afstanden welke wordt afgelegd tijdens deze ritten liggen tussen de 5 en de 16 

kilometer.  
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8. Bijlage: Data & betrouwbaarheidsintervallen elektrische truck aantal ritten & 

aantal kilometers per dag 

CTV Aantal trips per dag Aantal kilometers per dag 

29-mrt 5 62 

30-mrt 6 104 

31-mrt 5 117 

06-apr 5 85 

07-apr 2 20 

12-apr 4 43 

13-apr 7 98 

14-apr 7 101 

19-apr 11 73 

20-apr 10 87 

21-apr 9 82 

26-apr 10 93 

27-apr 5 67 

28-apr 10 76 

09-aug 7 135 

10-aug 10 91 

11-aug 6 130 

12-aug 10 116 

13-aug 9 57 

23-dec 15 126 

28-dec 8 37 

29-dec 10 59 

30-dec 16 159 

Eindtotaal 187 2018 

 

Betrouwbaarheidsinterval aantal ritten per dag elektrische truck CTV 
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Betrouwbaarheidsinterval aantal kilometers per dag elektrische truck CTV 
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9. Bijlage: Specificaties Framo truck 
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10. Bijlage: Uitleg drie categorieën TCO 

De TCO van een truck bestaat volgens Jacobs & Chase (2014) uit drie categorieën: de 

acquisitiekosten, eigendomskosten en de kosten na eigendom. Deze categorieën bestaan alle 

drie uit invloedfactoren van de  CO. “Acquisitiekosten zijn de initiële kosten die verband 

houden met de aankoop van materialen, producten en diensten. Het zijn geen 

eigendomskosten op de lange termijn, maar vertegenwoordigen een onmiddellijke uitstroom 

van kasmiddelen” (Jacobs & Chase,     , p.    ). Invloedfactoren van de acquisitiekosten 

omvatten de kosten voor aankoop welke verband houden met de daadwerkelijke aanschaf 

van de trucks. De werkelijke aankoopkosten, belastingen, tarieven, financiering en 

transportkosten, zijn ook inbegrepen. Acquisitiekosten zijn vaste kosten voor bedrijven, zoals 

afschrijving. De eigendomskosten worden gemaakt na de eerste aankoop en houden verband 

met het voortdurende gebruik van een truck. Invloedfactoren van eigendomskosten die 

meetbaar zijn, zijn energieverbruik, gepland onderhoud, reparatie en financiering 

(leasesituatie). Er kunnen ook kwalitatieve kosten(/invloedfactoren) ontstaan welke 

voortkomen uit esthetische factoren en ergonomische factoren. Deze eigendomskosten 

kunnen vaak hoger zijn dan de initiële aankoopprijs en hebben een impact op de cashflow en 

de winstgevendheid. De kosten na eigendom zijn invloedfactoren welke bestaan uit de 

restwaarde en mogelijke verwijderingskosten. 
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11. Bijlage: TCO-model Panteia 

 

M ODULE VOOR ON DERN EM ERS TCO-ZET-Vracht  

versie 1.0 07-12-2020

BASI S I N VOERGEGEVEN S I N ZETGEGEVEN S VOERTUI G SYSTEM

 Dieselvoertuig  Elektrisch voertuig W aterstof  voertuig

Voertuigtype Trekker-oplegger Econom ische levensduur 7 Years 10 Years 10 Years

Koelm achine ( J/ N ) niet gekoeld Restw aarde 

Verw acht j aarkilom etrage 22.100                                    km/jaar Productieve uren per j aar 2.600                                           2.600                                           2.600                                           

Grij ze/ groene elektricicite it Grijs Kosten van reparat ies 1.500€                                         5.000€                                         10.000€                                       

Grij ze/ groene w aterstof Electrolysis RE Stilstand dagen per j aar

Verm ogen eigen oplaadsysteem  ( kW ) 22 kW

Capaciteit  vrachtw agenbatterij  ( kW h)  231 Verm ogen brandstofcel ( kW )

W aterstof  opslag tank ( kg) I nhoud ( kg)

BASI S UI TGAN GSPUN TEN

 Elektrisch voertuig W aterstof  voertuig Eigen Oplaadsysteem

AAN KOOPPRI JS Voertuigtype Trekker-oplegger 231 kWh Trekker-oplegger 300 kW Bruto kosten inkoopoplaadsysteem  

Bruto aankoopprij s  Bruto kosten aanleg oplaadsysteem  

Subsidies Subsidie aanleg oplaadsysteem

N etto aankoopprij s 307.486€                                     464.216€                                     N etto kosten inkoop &  aanleg oplaadsysteem 2.940€                                         

alle bedragen excl. BTW

I N KOOPPRI JS EN ERGI E Diesel:  euro/ liter  Elektricite it :  euro/ kW h W aterstof:  euro/ kg

Basisprij s energie 

RESULTATEN

Scenario Diesel EV Optimale mix Waterstof voertuig

Scenario technisch mogelijk/niet mogelijk Scenario valid Scenario valid Scenario valid

Voertuigtype Trekker-oplegger Trekker-oplegger 231 kWh Trekker-oplegger 300 kW

Eigen oplaadsysteem nvt AC22 nvt

Openbaar oplaadsysteem nvt AC22 nvt

Percentage eigen oplaadsysteem nvt 100% nvt

Percentage extern (openbaar) oplaadsysteem nvt 0% nvt

Totale kosten per j aar 119.870€                                     148.377€                                     213.732€                                     

Totale kosten per km 5,42€                                           6,71€                                           9,67€                                           

Totale kosten per uur 46,10€                                         57,07€                                         82,20€                                         

Em issies ( totaal per j aar voor het  geselecteerde voertuig)

CO2 emissies (ton per jaar) 22,73                                           14,35                                           -                                              

PM_totaal (kg per jaar) 1,84                                             1,52                                             1,51                                             

NOx_ (kg per jaar) 30,94                                           1,78                                             -                                              

Start nieuwe berekening

Let op:

Na 2025 kunnen er maatregelen van kracht 
worden die de economische levensduur van 

dieselvoertuigen verkorten.
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ON DERBOUW I N G KOSTEN BEREKEN I N G

Vaste kosten per j aar

Wegenbelasting 840€                                            -€                                                -€                                                

Eurovignet 1.250€                                         1.250€                                         1.250€                                         

Rente 2.569€                                         7.084€                                         10.695€                                       

Verzekering 3.198€                                         9.840€                                         14.855€                                       

Voertuigheffing -€                                                -€                                                -€                                                

Diverse overige voertuigkosten 69€                                              69€                                              69€                                              

a: Totale vaste voertuigkosten per jaar 7.926€                                         18.243€                                       26.869€                                       

Fixed transport costs

Variabele kosten per j aar

Afschrijving voertuig 10.209€                                       26.077€                                       39.369€                                       

Brandstofverbruik voertuig 8.421€                                         -€                                                -€                                                

Brandstofverbruik koeling -€                                                -€                                                -€                                                

Elektriciteitsverbruik -€                                                4.827€                                         -€                                                

H2 verbruik -€                                                -€                                                33.103€                                       

Banden 866€                                            866€                                            866€                                            

Onderhoud 1.770€                                         673€                                            4.290€                                         

Reparatie 1.500€                                         5.000€                                         10.000€                                       

Reparatie/onderhoud koelunit -€                                                -€                                                -€                                                

Verschil Tolheffing (km-tarief) -€                                                -€                                                -€                                                

CO2-prijs -€                                                -€                                                -€                                                

Specifieke vervoerskosten 935€                                            935€                                            935€                                            

b: Totale variabele voertuigkosten per jaar 23.701€                                       38.378€                                       88.563€                                       

Repair, maintenance & tires

Kosten oplaadsysteem  per j aar

Aankoop en installatie -€                                                294€                                            -€                                                

Operationele kosten -€                                                165€                                            -€                                                

c: Totale kosten oplaadsysteem per jaar -€                                                459€                                            -€                                                

Totale voertuig en oplaadsysteem kosten per j aar ( a+ b+ c)  31.627€                                       57.079€                                       115.432€                                     

Totale voertuig en oplaadsysteemkosten per km: (a+b+c)/kms per jaar 1,43€                                           2,58€                                           5,22€                                           

Totale voertuig en oplaadsysteemkosten per uur (a+b+c)/uren per jaar 12,16€                                         21,95€                                         44,40€                                         

Chauffeurskosten

Uurloon incl. sociale lasten 29 75.400€                                       75.400€                                       75.400€                                       

Verblijfkostenvergoeding 0 -€                                                -€                                                -€                                                

Overige kosten 0 -€                                                -€                                                -€                                                

d: Totale chauffeurskosten per jaar 75.400€                                       75.400€                                       75.400€                                       

Totale directe kosten per j aar ( a+ b+ c+ d) 107.027€                                     132.479€                                     190.832€                                     

Totale directe kosten per km: (a+b+c+d)/kms per jaar 4,84€                                           5,99€                                           8,63€                                           

Totale directe kosten per uur (a+b+c+d)/uren per jaar 41,16€                                         50,95€                                         73,40€                                         

Algem ene kosten ( overhead)

Loon incl. sociale lasten 6,0% 6.422€                                         7.949€                                         11.450€                                       

Huisvesting 6,0% 6.422€                                         7.949€                                         11.450€                                       

Overig 0,0% -€                                                -€                                                -€                                                

e: Totale overhead per jaar 12.843€                                       15.898€                                       22.900€                                       

Totale kosten per j aar ( a+ b+ c+ d+ e) 119.870€                                     148.377€                                     213.732€                                     

Totale kosten per km: (a+b+c+d+e)/ kms per jaar 5,42€                                           6,71€                                           9,67€                                           

Totale kosten per uur: (a+b+c+d+e)/ uren per jaar 46,10€                                         57,07€                                         82,20€                                         
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12. Bijlage: Aanpassingen TCO-model na analyse 

Aan het TCO-model van Panteia (Panteia, 2021), zijn een aantal aanpassingen gedaan om het 

model toepasselijker te maken op dit project. Daarnaast zijn sommige aanpassingen gemaakt 

omdat na een analyse van het model bleek dat bepaalde formules niet klopten of er bepaalde 

zaken niet waren meegenomen in de bestaande formules.  

 

Zo kon in het bestaande model alleen gekozen worden tussen vaste factoren, zoals het 

vermogen van de lader en de capaciteit van de batterij van de truck zoals in de onderstaande 

twee figuren te zien is.  

 

 

 

 

Deze factoren zijn aangepast om het TCO-model toepasbaarder te maken voor dit project 

zoals in onderstaande twee afbeeldingen te zien is.  
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NOx uitstoot werd door model niet meegenomen bij grijze elektriciteit. Wanneer er grijze 

elektriciteit wordt gebruikt ontstaan er Well-to-Tank CO2- en NOx-emissies echter waren de 

NOx-emissies niet meegenomen in het model zoals in het onderstaande figuur te zien is. 

 

In onderstaand figuur is te zien dat de NOx-emissies nu wel zijn meegenomen. 

 

De efficiëntie van de lader is niet doorgerekend in het model, zoals wordt weergegeven in 

onderstaand figuur. Daarnaast werd er niet gerekend met eventuele doorlaadtijden 

tussendoor, en alleen met de stilstand in de nacht als mogelijkheid om extra op te laden. 
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Na een aanpassing van het model wordt de efficiëntie van de lader wel meegenomen, wat te 

zien is in onderstaand figuur. 
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13. Bijlage: Vaste kosten elektrische truck CTV 

Kostencategorie Invloedfactoren vaste kosten elektrische truck Uitgangspunt Beinvloedbare 

invloedfactoren? 

Aanschaf Aanschaf truck (eenmalig) €   .    Ja 

Aanschaf Aanschaf laadpaal/lader (eenmalig) (Voor CTV en 

locatie Maastricht) 

€  .    Ja 

Eigendom Onderhoud & reparatie per jaar 

(onderhoudscontract 10 jaar) 

€ .    Nee 

Eigendom 

Aanschaf Rente 4% Nee 

Eigendom Wegenbelasting per jaar €  Nee 

Eigendom Eurovignet per jaar € .    Nee 

Eigendom Verzekering per jaar 3,2% Nee 

Eigendom Voertuigheffing per jaar €  Nee 

Eigendom Diverse overige voertuigkosten per jaar €   Nee 

Eigendom Vaste chauffeurskosten €  .    Nee 

Eigendom Algemene kosten per jaar (Overhead, loon incl. 

sociale lasten) 

8,4% Nee 

Eigendom Algemene kosten per jaar (Overhead, huisvesting) 2,6% Nee 

Eigendom Algemene kosten per jaar(Overhead,Overig) 5,2% Nee 
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14. Bijlage: Variabele kosten elektrische truck 

Kostencategorie  Invloedfactoren variabele kosten elektrische 

truck 

Uitganspunt Beinvloedbare 

invloedfactoren? 

Eigendom Elektriciteit per kWh (eigen oplaadsysteem) € ,     Nee 

Eigendom Banden (per kilometer) € ,     Nee 

Eigendom Tolheffing (km-tarief) Nader te 

bepalen 

Nee 

Eigendom CO2-prijs (per kilometer) €  Nee 

Eigendom Specifieke vervoerskosten (ladingverzekering, 

vergunningen en keuringen) 

€    Nee 

Eigendom Operationele kosten oplaadsysteem (jaarlijks) €    Ja 

Eigendom Extra chauffeurskosten per uur (uurloon incl. 

sociale lasten, verblijfskostenvergoeding & overige 

kosten) 

€   Ja 
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15. Bijlage: Emissies elektrische truck 

In het TCO-model (Panteia, 2021) kunnen de emissies van zowel diesel als elektrische trucks 

berekend worden. Een elektrische truck stoot zelf ook emissies uit, deze emissies behoren tot 

de Tank-to-Wheel (TtW) emissies. TtW omvat de emissies die de inzet van het voertuig direct 

veroorzaken zoals de CO2- (koolstofdioxide) en NOx-emissie (stikstof) bij 

verbrandingsmotoren. Elektrische trucks veroorzaken TtW géén emissies op deze stoffen. 

Echter de emissie PMx (fijnstof) wordt mede veroorzaakt door bandenslijtage wat bij alle 

soorten rijdende voertuigen met banden, en dus ook elektrische trucks, wordt uitgestoten. 

Om deze reden wordt binnen TtW de PMx toegerekend (Panteia, 2021).  

 

Daar elektrische trucks geen TtW uitstoot hebben zoals CO2- en NOx-emissies, betekent niet 

dat deze niet worden uitgestoten bij de opwekking van elektriciteit. Momenteel gebruikt CTV 

elektriciteit van het net en wekken zij zelf geen elektriciteit op. Dit betekent dus dat de 

emissies welke vrijkomen bij elektriciteitsopwekking voor het elektriciteitsnet moeten worden 

meegenomen om de emissies te bepalen. Deze vorm van emissies wordt ook wel Well-to-Tank 

(WtT) genoemd. De CO2- en NOx-emissies van een elektrische truck zijn dus afhankelijk van 

de manier waarop elektriciteit wordt opgewekt. Zo maakt het TCO-model onderscheid tussen 

100% grijze en 100% groene elektriciteit. Het TCO-model zegt dus dat de stroom of 100% grijs 

of 100% elektrisch is, echter bestaat het elektriciteitsnet in Nederland uit een combinatie van 

grijze en groene stroom. In het TCO-model is bepaald geworden dat bij de opwekking van 

grijze elektriciteit 0,369 kg CO2-emissies per kWh vrijkomt. Dit cijfer wordt ondersteund door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), welke aangeeft dat de CO2-emissies 0,37 kg per 

kWh bedragen met de huidige mix van grijze en groene elektriciteit op het net (CBS, 2021).  

 

De NOx-emissies bedragen 0,0417 kg per kWh elektriciteit (Emissieregistratie , 2020) waar het 

TCO-model 0,0457 kg per kWh berekent. Daar het verschil minimaal is, wordt er gerekend met 

0,0457 kg per kWh uit het TCO-model. In de onderstaande tabel worden de emissies welke 

worden uitgestoten weergegeven door het gebruik van de elektrische truck door CTV. 

 

Emissie soort Eenheid van uitstoot Hoeveelheid 

CO2 Kg/kWh 0,369 
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PM (slijtage banden) Kg/kilometer 0,0472 

NOx Kg/kWh 0,0457 

 

Bij een jaarkilometrage tussen de 22.100 en de 28.600 kilometer worden de emissies 

uitgestoten welke worden weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Emissie soort Eenheid van uitstoot Hoeveelheid 

CO2 Ton/jaar  14,35 - 18,57  

PM (slijtage banden) Kg/jaar  1,52 - 1,97 

NOx Kg/jaar  1,78 - 2,30 
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16. Bijlage: Emissies diesel truck 

Bij het gebruik van een diesel truck, ontstaan zowel TtW als WtT emissies. TtW en WtT 

emissies worden bij diesel trucks gecombineerd en benaamd als Well-to-Wheel (WtW). WtW 

zijn de emissies welke ontstaan bij productie en de verbranding van diesel. De CO2-emissies 

bedragen 3.329 gram per liter, ongeacht het type voertuig. Naarmate het verbruik, ofwel het 

aantal kilometers per liter lager wordt, neemt het verbruik en de uitstoot toe. Daarnaast heeft 

een diesel truck niet alleen PM-emissies (fijnstof) van banden, maar ook door de verbranding 

van diesel. En bij het produceren en verbranden van diesel ontstaan er ook stikstof emissies 

(NOx). De soorten emissies en de uitstoot wat er wordt veroorzaakt wordt weergegeven in 

onderstaande tabel.  

 

Emissie soort Eenheid van uitstoot Hoeveelheid 

CO2 Gram/liter 3.329 

PM (verbranding diesel) Gram/liter 0,046 

NOx Gram/liter 7,935 

PM (slijtage banden) Miligram/kilometer 0,068 

 

Bij een jaarkilometrage tussen de 22.100 en de 28.600 worden de emissies uitgestoten welke 

worden weergegeven in onderstaande tabel.  

 

Emissie soort Eenheid van uitstoot Hoeveelheid 

CO2 Ton/jaar 22,73 - 29,41  

  

  

PM (verbranding diesel & 

slijtage banden) 

Kg/jaar 1,84 - 2,38  

NOx Kg/jaar 30,94 - 40,04 
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17. Bijlage: Onzekerheden voor de toekomst 

Daar een elektrische truck in tien jaar wordt afgeschreven en een diesel in zeven jaar, zijn 

toekomstige situaties van belang. Er zijn een aantal bronnen welke aangeven dat er in de 

toekomst zaken gaan veranderen. Zo gaat de prijs voor elektriciteit en diesel in de toekomst 

omhoog. Naar verwachting stijgen de groothandelsprijzen voor elektriciteit (basislast) licht 

van €   naar €   per MWh, ofwel 1.000 kWh. De olieprijs stijgt op weg naar      van €   in 

     naar €   in      (ING Economisch bureau, 2019).  

 

Het is onzeker wat de toekomst gaat brengen voor de aanschafprijs van een elektrische truck. 

Echter wordt verwacht dat de aanschafprijs van een Europese zware elektrische truck daalt 

van €   .    naar €   .    met een verdubbeling in de actieradius door lagere verwachte 

batterijprijzen, verbreding van het aanbod aan modellen, opschaling van de 

productieaantallen en mogelijke nieuwe toetreders (Joosse, 2019). Er is momenteel een 

subsidie op elektrisch trucks. Deze subsidie valt onder de Demonstratieregeling Klimaat 

Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI) subsidie (Rijksdienst voor ondernemend 

Nederland, 2021). Uit de toelichting van RVO blijkt dat er een minimum geldt van vijf 

elektrische trucks per aanvraag en dat de subsidieregeling per aanvraag wordt beoordeeld.  

 

De kosten van het laadstation dalen mogelijk op weg naar 2030, maar dat is onzeker waardoor 

ervanuit wordt gegaan dat deze kosten constant blijven. Naast deze daling volgt mogelijk in 

een later stadium fiscale ondersteuning voor investeringen in laadstations. Daarnaast variëren 

de mogelijke (lokale) extra kosten voor netaansluiting wat afhankelijk is van de infrastructuur. 

De verwachting is dat de openbare snellaad-infrastructuur zich de komende 10 jaar geleidelijk 

ontwikkelt, echter is er op dit moment nog geen openbare laadpaal geschikt voor elektrische 

trucks in Nederland. Dit maakt ruimere en flexibelere inzet mogelijk. Op sommige 

knooppunten kan daarvoor versterking van het elektriciteitsnet nodig zijn (ING Economisch 

bureau, 2019).  
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18. Bijlage: Vaste kosten diesel truck CTV 

Kostencategorie Invloedfactoren vaste kosten 

elektrische truck 

Uitgangspunt Tarief Panteia indien 

CTV eigen tarief heeft 

(Panteia, 2021) 

Bron Beinvloedbare 

invloedfactoren? 

Aanschaf Aanschaf truck (eenmalig) €99.950 Afschrijving over 7 jaar CTV (bijlage 5) Ja 

Aanschaf Rente per jaar 4% 4% CTV (bijlage 5) Ja 

Eigendom Wegenbelasting per jaar €    (Panteia, 2021) CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Eurovignet per jaar € .    (Panteia, 2021) CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Verzekering per jaar 3,2% 3,2% CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Voertuigheffing per jaar €  €  (Panteia, 2021) Nee 

Eigendom Specifieke vervoerskosten per jaar 

(ladingverzekering, vergunningen en 

keuringen) 

€    CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Diverse overige voertuigkosten €   €   (Panteia, 2021) CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Vaste chauffeurskosten €75.400 CTV (bijlage 5) Ja 

Eigendom Algemene kosten (Overhead, loon 

incl. sociale lasten) 

6% 8,4% CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Algemene kosten (Overhead, 

huisvesting) 

6% 2,6% CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Algemene kosten (Overhead, Overig) 0% 5,0% CTV (bijlage 5) Nee 
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19. Bijlage: Variabele kosten diesel truck CTV 

Kostencategorie Invloedfactoren variabele 

kosten elektrische truck 

Uitgangspunt Tarief Panteia indien 

CTV eigen tarief heeft 

(Panteia, 2021) 

Bron Beïnvloedbare 

invloedfactoren? 

Eigendom Diesel per liter €1,15 €1,20 CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Banden per kilometer € ,   €0,0392 (Panteia, 2021) Nee 

Eigendom Onderhoud per kilometer €0,0801 CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Reparatie per kilometer Niet aanwezig CTV (bijlage 5) Nee 

Eigendom Tolheffing (km-tarief)   (Panteia, 2021) Nee 

Eigendom CO2-prijs per kilometer €  (Panteia, 2021) CTV 

(bijlage 5) 

Nee 
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20. Bijlage: Berekening maximale capaciteit in de nacht laden 231 kWh 

De maximale inzetbaarheid van de elektrische truck in de huidige situatie bedraagt 30.367 kilometer per jaar. Bij 30.367 kilometer per jaar kan 

de elektrische truck in de nacht worden opgeladen en is er geen externe energie benodigd. De batterijcapaciteit bedraagt 231 kWh waarvan 

207,9 kWh bruikbaar is. Met een verbruik van 1,68 kWh per kilometer kan de elektrische truck maximaal 117 kilometer per dag, ofwel 30.367 

kilometer per jaar rijden wat te zien is in onderstaand figuur. In dit figuur is te zien dat, wanneer er 30.367 kilometer per jaar wordt gereden en 

er in de nacht wordt geladen met een 22 kilowatt lader, er 30.367 kilometer kan worden gereden zonder extern te laden.  

 

 

 

Wanneer dit wordt uitgerekend met een 44 kilowatt lader, blijkt ook dat de elektrische truck niet meer kan rijden dan 30.367 kilometer per jaar.  
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Wanneer er alleen in de nacht wordt geladen, maakt het dus geen verschil of er een 22kw, 44kw of 175kw lader wordt gebruikt 
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21. Bijlage: Berekening maximale capaciteit in de nacht laden 318 kWh 

De maximale inzetbaarheid van de elektrische truck in de huidige situatie bedraagt 41.806 kilometer per jaar. Bij 41.806 kilometer per jaar kan 

de elektrische truck in de nacht worden opgeladen en is er geen externe energie benodigd. De batterijcapaciteit bedraagt 231 kWh waarvan 

207,9 kWh bruikbaar is. Met een verbruik van 1,78 kWh per kilometer kan de elektrische truck maximaal 170 kilometer per dag, ofwel 44.293 

kilometer per jaar rijden wat te zien is in onderstaand figuur. In dit figuur is te zien dat, wanneer er 41.806 kilometer per jaar wordt gereden en 

er in de nacht wordt geladen met een 22 kilowatt lader, er 41.806 kilometer kan worden gereden zonder extern te laden.  

 

 

 

Wanneer dit wordt uitgerekend met een 44 kilowatt lader, blijkt ook dat de elektrische truck niet meer kan rijden dan 41.806 kilometer per jaar.  
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Wanneer er alleen in de nacht wordt geladen, maakt het dus geen verschil of er een 22kw, 44kw of 175kw lader wordt gebruikt. 


