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Begrippenlijst  

Begrip Toelichting 

Blauwe energie Uit fossiele brandstoffen geproduceerde energie in 

combinatie met CO2-afvang en –opslag. 

 

Brandstofplatform Formele maatschappelijke organisatie rond een bepaald 

brandstofspoor. Bestaat veelal uit bedrijven en industriële 

organisaties, branche- en maatschappelijke organisaties 

en regionale overheden. Er zijn vier brandstofplatforms: 

Formule E-team, Bio-LNG, Duurzame biobrandstoffen en 

H2Platform. 

 

Brandstofspoor Het spoor rond de implementatie van een bepaalde 

energiedrager. Dit spoor bestaat uit de drie velden zoals 

bij dat begrip genoemd en de maatschappelijke beweging 

hier omheen. 

 

Duurzame 

energiedrager in 

mobiliteit (DEM) 

Hiermee refereren we aan de benaming van thema 2 in 

het Klimaatakkoord. Het betreft hier 

brandstoffen/energiedragers in transport. In de huidige 

beleidspraktijk heeft dit betrekking op de transitie van 

elektriciteit, waterstof en CNG/LNG (verplicht in AFID 

richtlijn) richting hernieuwbaar en biobrandstoffen. 

Verwante termen (met andere definities) die in dit 

verband vaak gebruikt worden zijn: ‘alternatieve’, 

‘duurzame’ of ‘innovatieve’ brandstoffen. 

 

Geavanceerde 

biobrandstoffen 

Deze biobrandstoffen zijn gemaakt van grondstoffen zoals 

genoemd in de Annex 9, lijst A van de RED II. 

 

Groene energie Hernieuwbare energie die is geproduceerd uit natuurlijke 

bronnen, zoals wind, zon en biomassa. Grijze elektriciteit 

is geproduceerd door fossiele brandstoffen zoals 

steenkool, olie en gas. Elektriciteit is meestal een mix uit 

groen en grijs. 

 

Indicator Elke sleutelfactor heeft een of meerdere indicatoren 

waaraan kan worden afgemeten welke 

ontwikkeling/voortgang zich bij de betreffende 

sleutelfactor voordoet. Voorbeelden van indicatoren: het 

aantal personenwagens waterstof, de actieradius van een 

batterij-elektrische bestelauto, et cetera. Jaarlijks worden 

de realisaties per indicator in kaart gebracht. De realisatie 

(meetwaarde) wordt vergeleken met de doelstelling 

(streefwaarde/ambitie) voor een vastgesteld jaar. 

 

Marktfase De marktfase waarin een product zich bevindt is bepalend 

voor de mogelijkheid tot opschaling. Aangezien alleen 

opschaling de gestelde CO2-doelen voor 2030 binnen 

bereik kan brengen, is de marktfase ontwikkeling van 

cruciaal belang. Binnen het innovatieproces worden zes 

marktfasen onderscheiden: R&D/onderzoek, 

prototype/pilot, marktvoorbereiding, marktintroductie, 
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Begrip Toelichting 

opschaling en beheer. In grove lijnen zijn de eerste drie 

fasen gericht op technologieontwikkeling en de laatste drie 

fasen op marktontwikkeling. 

 

Marktsegment Waar aan de orde is per modaliteit een nadere 

onderverdeling gemaakt in marktsegmenten. Vooral de 

modaliteit wegvervoer is opgesplitst (tweewieler, 

personenauto, bestelauto, vrachtauto, bus) aangezien 

tussen deze marktsegmenten per brandstofspoor grote 

verschillen kunnen bestaan: 

 De categorie tweewielers bevat L-type voertuigen, 

zoals snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en 

motorfietsen 

 De categorie personenwagens bevat M1-voertuigen 

met een gewicht onder 3,5 ton 

 De categorie bestelauto’s bevat N1-voertuigen met 

een gewicht onder 3,5 ton 

 De categorie vrachtauto’s en trekkers bevat N2-en 

N3-voertuigen met een gewicht boven 3,5 ton 

 De categorie bussen bevat M2- en M3-voertuigen 

 

Meetwaarde De vastgestelde realisatie van een streefwaarde-indicator 

op dit moment. Geeft aan hoe het ‘nu’ gesteld is met de 

realisatie van een streefwaarde. 

 

Modaliteit Een vervoerwijze voor het vervoeren van goederen en 

personen. De Routeradar behandelt de modaliteiten 

Wegvervoer, Binnenvaart, Zeevaart, Luchtvaart, Spoor en 

Mobiele werktuigen. 

 

PMC Een product-marktcombinatie (PMC) is een unieke 

combinatie van een duurzame energiedrager en een 

marktsegment, zoals: een waterstof personenauto, een 

bus op LNG, een schip op biobrandstoffen, et cetera. 

Onderstaande figuur schetst een aantal PMC’s: 

 

 

Sleutelfactor Een sleutelfactor beschrijft een bepaald aspect dat van 

groot belang is voor de technische ontwikkeling of de 

marktontwikkeling van een product richting een volgende 

marktfase. 
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Begrip Toelichting 

Streefwaarde Een nagestreefde ambitie (door beleid of de sector, dan 

wel beide) voor een indicator in een bepaald zichtjaar 

(ijkjaar), bijvoorbeeld: 25 H 2-tankstations in 2030. 

 

Velden Elke modaliteit kent drie velden, namelijk:  

 Energiedragers: de ontwikkeling of productie van de 

energiedrager; 

 Infrastructuur: de ontwikkeling van tank- en 

laadinfrastructuur; 

 Vervoermiddelen: waarin de energiedrager voor de 

aandrijving wordt gebruikt. 

 

Walstroom Elektriciteit via een aansluiting tussen het schip en de wal 

om het schip te voorzien van energie voor het 

hotelverbruik en eventuele hulpsystemen (bijvoorbeeld 

ladingkoeling, pompen) als het schip aan de kade ligt. 

 

Zero-emissie 

voertuigen 

Definitie van zero-emissie voertuigen in kader Nederlands 

beleidsvoornemen nieuwverkopen personenwagens zero-

emissie in 2030: deze beperkt zich tot personenwagens 

met tailpipe zero-emissies. Dit komt overeen met emissie 

vrije voertuigen volgens de Europese typekeuring (ETAP). 

Dit zijn voertuigen die géén emissietesten hoeven te 

ondergaan om op de weg te worden toegelaten. In de 

praktijk komt dit neer op batterij elektrische voertuigen en 

voertuigen op waterstof. 

De term zero-emissie wordt door een aantal partijen ook 

gebruikt voor biobrandstoffen. Aandachtspunt daarbij is 

dat dit niet betrekking heeft op tailpipe milieu emissies, 

maar wel dat de inzet van biobrandstoffen over de hele 

keten genomen een stevige bijdrage kan leveren aan CO2-

reductie. 
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Afkortingenlijst  

Afkorting Uitleg 

AC Adviescommissie 

AFID Alternative Fuels Infrastructure 

Directive 

B7 Diesel 

BB Biobrandstoffen 

BEV Batterij-elektrische voertuigen. Dit type 

voertuig heeft enkel een elektromotor. 

CNG/LNG Compressed Natural Gas (aardgas)/ 

Liquid Natural Gas (vloeibaar aardgas) 

CO2 Koolstofdioxide 

DEM Duurzame Energiedragers Mobiliteit 

DKTI-Transport Demonstratieregeling 

Klimaattechnologieën en -innovaties in 

transport 

DuMo Programma directie Duurzame 

Mobiliteit van I&W 

E10 Euro 95 (Benzine met 10% ethanol) 

E20 benzine met 20% ethanol  

E5 Euro 98 (Benzine met 5% ethanol) 

EC Europese Commissie 

ERAC European and Regional Affairs 

Consultants 

EV Elektrisch Voertuig 

FCEV Waterstofvoertuigen 

FCH-JU Fuel Cell and Hydrogen Joint 

Undertaking 

FEV Volledig elektrische voertuigen (fully-

electric vehicles), zelfde als BEVs. Dit 

type voertuig heeft enkel een 

elektromotor. 

H2 Waterstof 

HBE Hernieuwbare brandstofeenheden 

HRS Hydrogen Refuelling Station 

HVO Hydrotreated Vegetable Oil 

(dieselvervanger) 

IEA Internationaal Energieagentschap 

IenW Ministerie van Infrastructuur & 

Waterstaat 

INNOM Routeradar Innovatiemonitor 

KA Klimaatakkoord 

KC Kennis Consortium (TNO, CE Delft en 

ECN) 

LEF LEF staat voor LEF Future Centre: een 

centrum voor complexe 

maatschappelijke vraagstukken en 

uitdagingen. Dit centrum wordt 

gefaciliteerd door RWS 

M&E Monitoring & Evaluatie programma van 

DuMo 

MIA Milieu-investeringsaftrek 
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Afkorting Uitleg 

NEA Nederlandse Emissieautoriteit 

NOx Verzamelnaam voor verschillende 

stikstofoxiden 

OEM Original Equipment manufacturers 

(autoproducenten) 

OKA Ontwerp Klimaatakkoord 

PHEV Plug-in hybride voertuigen. Dit type 

voertuig heeft naast een elektromotor 

ook nog een brandstofmotor 

PM Roetdeeltjes (kunnen verschillende 

grootte hebben 

PMV Provinciale Milieu Vordering 

R&D Research & Development 

RED II Renewable Energy Directive II 

RWS Rijkswaterstaat 

SDE/ SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie 

SMR Steam Methane Reforming: een 

chemisch proces waarbij een 

koolwaterstof in aanwezigheid van 

stoom en/of zuurstofgas en eventueel 

een katalysator wordt omgezet in een 

waterstofrijk gasmengsel (lees: 

reformaat). De meest toegepaste 

reformeringstechniek voor het 

produceren van waterstof is 

stoomreforming van aardgas. 

Stekkerauto Dit zijn personenauto’s met een 

elektromotor, waarvan de accu kan 

worden opgeladen met behulp van een 

stekker. Hieronder vallen zowel volledig 

elektrische personenauto’s (FEV’s), die 

enkel een elektromotor hebben (en 

emissievrij zijn), als plug-in hybrides 

(PHEV’s). 

Tailpipe Uitlaatpijp (verwijst naar emissies op 

uitsluitend dit niveau) 

TTW Tank-To-Wheel (verwijst naar emissies 

in dit deel van de keten, dus exclusief 

productie) 

Vamil Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen 

WTT Well-To-Tank (verwijst naar emissies in 

dit deel van de keten > dus inclusief 

productie) 

WTW Well-To-Wheel (verwijst naar emissies 

in gehele keten inclusief productie) 

ZEV Zero-emissie voertuigen 

ZE-vervoer Zero-emissie vervoer 
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Managementsamenvatting 

Personenauto’s 

Veruit het grootste deel van de personenvoertuigen in Nederland rijdt op 

conventionele energiedragers, met name benzine en diesel. Tegelijk groeide het 

aandeel zero-emissie voertuigen in 2020 met 85,9% t.o.v. 2019. Het aantal benzine 

aangedreven auto’s groeide met 1,7% en het aantal diesel aangedreven auto’s 

daalde met 2,5%1. 

 

Alhoewel personenauto’s op een duurzame energiedrager als (batterij)-elektrisch, 

waterstof of CNG nog beperkt beschikbaar zijn, groeit het aantal modellen. Vooral 

bij batterij-elektrische personenvoertuigen is het aantal merken/modellen, zoals 

verwacht, sterk in opkomst. Elektrische en vooral waterstofauto’s zijn vaak nog 

duurder in aanschaf en hebben afwijkende functionele specificaties. Doordat de 

hoge aanschafkosten worden gecompenseerd met (gedeeltelijke) vrijstellingen van 

belastingen en lagere brandstofkosten, ligt de Total Cost of Ownership (TCO) van 

personenauto’s op duurzame energiedragers ongeveer even hoog of soms zelfs 

lager dan die van personenwagens op conventionele energiedragers. 

 

Autofabrikanten lijken minder te investeren in een grotere actieradius. Dit geldt 

zeker voor de hogere segmenten die in de basis al een hogere actieradius hebben.  

 

Het Nederlandse beleidsstreven om in 2030 te komen tot 100% nieuwverkopen van 

zero-emissie (tailpipe, dus Tank-To-Wheel) personenvoertuigen stimuleert de 

positieve marktontwikkeling van dit segment wegvoertuigen. Een wettelijke 

vastlegging van dit streven zou dit effect nog verder versterken. 

 

Bestelauto’s 

Het merendeel van de bestelauto’s rijdt op diesel. Bestelauto’s op elektriciteit 

(batterij-elektrisch), waterstof of CNG zijn vergeleken met bestelauto’s op 

conventionele energiedragers nog maar beperkt beschikbaar. Momenteel neemt het 

aanbod van met name batterij-elektrische bestelauto’s duidelijk sneller toe dan 

eerder aangenomen. De verwachting is dat dit aanbod de komende jaren snel 

verder zal toenemen. CNG, elektrische en waterstof bestelwagens zijn vaak nog 

duurder in aanschaf en hebben afwijkende functionele specificaties ten opzichte van 

hun conventionele tegenhangers. Naar verwachting zullen batterij-elektrische en 

waterstof bestelauto’s de komende jaren sterk doorontwikkeld worden, waardoor de 

kosten zullen dalen. 

 

Batterij-elektrische en waterstof bestelauto’s vallen onder de zero-emissie definitie 

zoals gehanteerd voor de zero-emissiezones zoals die momenteel ingesteld worden 

voor logistieke distributie in veel Nederlandse binnensteden. Naar verwachting zal 

de daadwerkelijke instelling van deze zones een sterk stimulerend effect op het 

aanbod (beschikbaarheid variatie in modellen en types) en de prijs van deze 

voertuigen hebben. 

 

Vrachtauto’s en bussen 

Veruit het grootste deel van de vrachtwagens en bussen rijdt nog altijd op diesel. 

Vrachtwagens en bussen op diesel zijn dan ook in alle gewenste soorten en maten 

verkrijgbaar. De verkrijgbaarheid van vrachtwagens en bussen op duurzame 

brandstoffen neemt in algemene zin wel steeds verder toe.  

                                                
1 Jaaranalyse 2020 Elektrisch rijden op de weg – voertuigen en laadpunten’, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 
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Over de gehele linie nam het percentage vrachtwagens en bussen op diesel tussen 

januari 2015 tot januari 2021 met respectievelijk ca. 0,3% en ca. 10% af. Deze 

afname is bij de 18 meter (OV) bussen het grootst ten gunste van de elektrische 

variant (ten tijde van rapportage is al meer dan 35% van deze 18 meter bussen 

elektrisch aangedreven). Bij de vrachtwagens heeft de elektrische bakwagen het 

grootste aandeel, ook al is dat nog steeds minder dan 0,5%. Ook bij de (lichte) 

trekker groeit het aandeel.  

 

Opvallend is ook de opmars van LNG en CNG bij de zware trucks (trekkers). Hier 

helpt het dat de energiekosten voor LNG en CNG lager zijn dan bij diesel. De extra 

hoge aanschafkosten kunnen (ten opzichte van diesel) net binnen de gestelde 

afschrijvingsperiode worden terugverdiend, maar door gunstige regelingen rondom 

vrijstelling van Maut2 kan in sommige gevallen de TCO aanzienlijk gunstiger 

uitvallen dan bij een dieselvoertuig. 

 

De kosten van elektrische bussen liggen (nog) iets hoger dan van dieselbussen. 

Bussen op waterstof zijn nog twee à drie keer zo duur als dieselvarianten. Bussen 

op CNG zijn iets duurder dan bussen op diesel; bussen op LNG zijn ongeveer even 

duur als diesel. Bij de OV-bussen wordt de elektrificatie met name gedreven door 

regelgeving en concessie-eisen, waarbij de eis dat er vanaf 2025 alleen nog nieuwe 

zero-emissie OV-bussen worden aangekocht leidend is. Heel anders is het bij de 

coaches/toerbussen. Bij deze categorie bussen is het afleggen van een grote afstand 

in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo mogelijk nog belangrijker dan bij 

vrachtvervoer. Het is daarom aan te nemen dat de toerbussen pas als laatste de 

transitie naar hernieuwbare energiedragers zullen doormaken, waarbij dan 

natuurlijk wel kan worden meegelift op de schaalvergroting. 

 

Vrachtwagens en bussen op waterstof zien we nog nauwelijks. Dat komt door de 

hoge aanschafkosten van het voertuig (met brandstofcel) en de hoge kosten voor 

waterstof. Grote fabrikanten van vrachtwagens en bussen hebben vaak al ervaring 

in proeftuinen opgedaan met waterstof, maar komen niet voor 2025 met 

marktintroducties, op enkele uitzonderingen na. Op het gebied van waterstof is nog 

veel onzeker. Een constatering is dat er kansen liggen voor waterstof voor 

vrachtwagens en tourbussen, die veel kilometers maken en daardoor ook een 

relatief grote impact (op CO2-uitstoot en emissies in het algemeen) hebben. Denk 

daarbij aan Europees internationaal transport. Een noemenswaardig voorbeeld is 

Hyundai, die de Xcient 19 ton vrachtwagen binnen Europa, met name in Zwitserland 

levert. In Zwitserland wordt met de daar geldende Maut-regeling het rijden met 

zero-emissie voertuigen over de snelwegen sterk bevoordeeld, zodat ook een veel 

duurdere elektrische of waterstof vrachtwagen qua afschrijvingsperiode een 

dieselvoertuig kan benaderen.  

 

Ook lopen er nieuwe onderzoeken en tests naar de toepassing van waterstof in een 

verbrandingsmotor (ICE) voor vrachttransport. Deze ontwikkeling hangt samen met 

de doelstelling van de Europese waterstofstrategie om tegen 2030 in de EU ten 

minste 40 gigawatt aan elektrolytische cellen voor hernieuwbare waterstof te 

installeren en daarmee tot 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof te produceren. De 

opgave is om er zorg voor te dragen dat hier te zijner tijd voldoende en betaalbare 

groene stroom voor beschikbaar is. De Europese Commissie wil dit onder meer 

bereiken door in de daluren (overtollige en dus goedkope) groene stroom om te 

zetten in waterstof. Daarmee wordt dit onderdeel van het ‘load management’ van de 

                                                
2 Specifieke tolheffing voor zwaar vrachtverkeer dat gebruik maakt van het snelwegen netwerk in specifieke 

Europese landen, o.a. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, et cetera. Aantal assen, emissieklasse en de hoeveelheid 

afgelegde kilometers bepalen de hoogte van de heffing. 
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Europese stroomvoorziening. Om te voorkomen dat er toch ‘fossiele’ waterstof 

wordt ingezet, wat Well-To-Wheel (WTW) netto tot meer CO2-uitstoot zou leiden, zal 

naar verwachting wet- en regelgeving nodig zijn. 

 

De dieselvervangers HVO en FAME kunnen - mits toegelaten door de fabrikant - 

redelijk eenvoudig ingezet worden en vragen dus nauwelijks om een extra 

investering. Het gebruik van deze brandstoffen is daarmee met name prijs- (en 

aanbod) gestuurd. Ook hier kan de overheid middels accijnzen het gebruik sturen. 

 

Batterij-elektrische en waterstof vrachtauto’s vallen onder de zero-emissie definitie 

zoals gehanteerd voor de zero-emissiezones zoals die momenteel ingesteld worden 

voor logistieke distributie in veel Nederlandse binnensteden. Naar verwachting zal 

de daadwerkelijke instelling van deze zones een sterk stimulerend effect op het 

aanbod (beschikbaarheid variatie in modellen en types) en de prijs van deze 

voertuigen hebben. 

 

Corona disclaimer 

De brandstofprijzen zijn in het COVID-19 jaar flink onderuitgegaan. De olieprijs is 

zelfs een korte tijd negatief geweest. Tegen het einde van 2020 waren de 

brandstofprijzen al wel weer sterk aan het oplopen, maar nog niet helemaal tot op 

het niveau van voor COVID-19. Het gevolg hiervan is dat de brandstoffen die van 

olieproducten zijn afgeleid in 2020 gemiddeld 9%3 goedkoper waren. Ook voor 

elektriciteit lagen de prijzen ongeveer 5% lager dan een jaar eerder. 

 

De veronderstelling is dat deze prijsdaling een tijdelijk effect is. In deze Routeradar 

wordt hiervoor echter niet gecompenseerd, omdat de brandstofprijzen van 2020 nu 

eenmaal zijn wat deze zijn. Voor het extrapoleren van trends of het trekken van 

conclusies is het vanzelfsprekend wel van belang om rekening te houden met de 

waarschijnlijk tijdelijke effecten. 

 

Aanbevelingen4 

 

De focus in dit rapport ligt op de ontwikkeling van voertuigen op duurzame 

energiedragers in vergelijking met voertuigen op conventionele brandstoffen. Waar 

het van de buitenkant lijkt alsof slechts de energiedrager verandert, gaat het in feite 

om een veel bredere transitie die nieuwe kansen biedt, maar ook nieuwe 

beperkingen kent. De transitie kan leiden tot nieuwe producten of diensten 

(bijvoorbeeld in de deelmobiliteit en het mogelijk maken van ketenreizen) of tot 

nieuwe logistieke concepten (bijvoorbeeld Picnic).  

 

Nieuwe ontwikkelingen vragen ook om verandering van gedrag en houding ten 

opzichte van die ontwikkelingen. Zo zien we een vraag naar een actieradius die 

vergelijkbaar is met wat we nu gewend zijn, terwijl de gemiddelde Nederlander in 

de praktijk slechts vijftien kilometer per dag rijdt. Gebruikers staan vaak huiverig 

tegenover verandering, maar omarmen wel een nieuwe situatie als die er eenmaal 

is. Zolang die nieuwe situatie er nog niet is en verdienmodellen voor de gebruiker 

vaak alleen nog op papier bestaan, moeten we er rekening mee houden dat 

gebruikers verleid moeten worden richting duurzame opties. Ook moeten we ons 

realiseren dat gebruikers vaak kiezen voor de opties die ze in het hier en nu kunnen 

overzien.  

 

                                                
3 Door de relatief hoge brandstofaccijnzen en relatief stabiele verwerkingskosten zijn de prijsverlagingen procentueel 

veel lager dan de prijs van ruwe olie. 
4 Deze aanbevelingen zijn onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat opgesteld. 
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Dit neemt niet weg dat nieuwe technologie ook nieuwe vrijheidsgraden geeft. Door 

bijvoorbeeld de elektrische auto onderdeel te maken van het energiesysteem hoef je 

zelf nooit meer te tanken. Daarbij kan de batterij worden gebruikt voor het 

balanceren van het energiesysteem, waarmee nieuwe inkomsten kunnen worden 

gegenereerd voor de gebruiker. Doorontwikkeling van het bi-directioneel laden en 

voldoende punten om te verbinden zijn hiervoor randvoorwaarden. Daarmee gaat 

de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem hand in hand met de transitie 

van het energiesysteem. 

 

De aantrekkelijkheid van duurzame alternatieven zal de komende jaren naar 

verwachting toenemen door de verdere ontwikkeling van de technologie, toename 

van het aantal modellen en schaalvergroting. Tegelijk zal in de komende periode de 

tweedehandsmarkt toenemen, waarmee de toegankelijkheid tot duurzame 

alternatieven voor een breder publiek groeit.  

 

Algemeen 

 Blijf de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem zien in verbinding 

met de energietransitie. Dit betreft zowel nieuwe concepten als 

businessmodellen (bijvoorbeeld inkomsten voor het balanceren van het 

energienet) als de fysieke infrastructuur (bijvoorbeeld het verbinden van 

Green Energy Hubs met multimodale hubs). Dit vraagt sturing vanuit de 

overheid op de inrichting van de fysieke leefomgeving.  

 De transitie start bij het anders inrichten van het mobiliteitssysteem, 

gevolgd door de ontwikkeling van de voertuigen die hier het beste bij 

passen. Dit geeft nieuwe vrijheidsgraden en kansen.  

 De uitdaging zit ook in het veranderen van het gedrag bij mensen. Dit kan 

gebeuren op vele manieren, van regulering (zero-emissiezones en 

dergelijke) tot stimulering (vrijstelling BPM, lage MRB, verlaagde bijtelling, 

et cetera) 

 Samenvattend, om echt tot transities te komen is het afbreken van oude 

systemen (zowel fysiek als maatschappelijke normen en waarden) een 

onontkoombare randvoorwaarde. 

 

Opschaling en betaalbaarheid 

 Voor de opschaling van duurzame voertuigen blijft de uitdaging staan om de 

totale kosten van voertuigen dichter bij die van conventionele voertuigen te 

brengen, dit temeer omdat in aantal gevallen de functionele 

gebruikersspecificaties verschillen van die van conventionele voertuigen. 

 Uit dit onderzoek blijkt dat (fiscale) ondersteuning een geschikt instrument 

is om de totale kosten van voertuigen op een duurzame energiedrager op 

hetzelfde niveau te brengen als conventionele voertuigen. 

 Daarnaast is de verwachting is dat in de komende jaren de aanschafkosten 

door schaalvoordelen zullen dalen. Dit kan worden versneld door in de 

opschalingsfase de maandelijkse kosten voor de gebruiker gelijk te maken 

of zelfs iets te laten dalen. Dit kan in grote mate revolverend5 en in 

samenwerking met private financiële partijen (bijvoorbeeld door 

leaseconstructies voor duurzame voertuigen). Tegelijkertijd kunnen 

overheidssubsidies dan worden afgebouwd, mits dit geleidelijk gebeurt.  

 

Opschaling en beschikbaarheid 

 Het vergroten van de beschikbaarheid van duurzame voertuigen vraagt 

onder meer om innovatiebeleid waarmee Nederlandse industriële partijen 

een mondiale concurrentiepositie kunnen opbouwen. 

                                                
5Revolverend” betekent dat in ieder geval een deel van de gelden die worden weggezet weer terugvloeit in een 

fonds. 
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 De kracht van de Nederlandse industrie zit met name op ‘heavy duty’ 

voertuigen zoals vrachtwagens en bussen. Tegelijk zijn Nederlandse 

industriële partijen toeleverancier van vele autoproducenten en kunnen zij 

een stevig industrieel cluster bouwen rondom batterijtechnologie. Gezien 

vanuit productie is standaardisatie de sleutel om versneld te kunnen 

opschalen. Standaardisatie vergt grote investeringen, die een bedrijf alleen 

kan doen bij een duidelijke marktvraag. Dit vraagt om beleid dat duurzame 

doelen verbindt met economische kansen. 

 Daarbij dienen innovatiebeleid en beleid gericht op opschaling naadloos op 

elkaar aan te sluiten. Vooral in de fases waarin de technologie bewezen is 

vraagt dit om een nieuw instrumentarium, namelijk meer wet- en 

regelgeving en communicatie.  

 Aanbevolen wordt om na te gaan of er maatschappelijk draagvlak is om het 

streven naar 100% zero-emissie nieuwverkopen van personenauto’s op 

termijn beter te verankeren in EU wet en regelgeving. 

 Tevens dient gestuurd te worden op marktvergroting van voertuigen met 

duurzame energiedragers, op Europees niveau bijvoorbeeld door 

beïnvloeding van de CO2-normen voor fabrikanten van bestel- en 

vrachtauto’s. 

 De nationale invoering van de zero-emissiezones voor stadsdistributie geeft 

een sterke stimulans aan duurzame bestel- en vrachtauto’s. Dit heeft ook 

invloed op de inrichting van logistieke processen. Daarom vraagt dit tevens 

om financiële steun voor de realisatie van overslagpunten aan de randen 

van de zero-emissie zones. 

 Aanbevolen wordt om onderzoek te doen naar het maatschappelijk 

draagvlak en de wettelijke mogelijkheden om personenauto’s op te nemen 

in de definiëring van de ZE zones. 

 

Opschaling en functionele specificaties 

 Functionele specificaties van duurzame vervoermiddelen verschillen vaak 

van die van conventionele versies. 

 Mogelijke oplossingen hiervoor zijn: 

o duurzame vervoermiddelen een prijsvoordeel geven; 

o nieuwe functionaliteiten voorzien van een verdienmodel voor de 

gebruiker (terug leveren van elektriciteit tijdens piekvraag); 

o De ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten waarin de oude 

functionaliteiten minder van belang zijn (aparte personenwagen 

voor de vakanties, overslaghubs aan randen van steden voor 

stadsdistributie, et cetera). 
 In dit kader wordt aanbevolen om te onderzoeken hoe in nieuwe 

begrotingen ruimte kan worden gevonden voor overheidssteun aan de 
realisatie van overslagpunten aan de stadsranden. 
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 Inleiding 1

1.1 Introductie 

 

Achtergrond 

De Routeradar heeft als basisopgave de monitoring van de Visie Duurzame 

Energiedragers in Mobiliteit. Deze visie kwam voor het eerst tot stand in 2014, toen 

nog onder de naam ’Brandstofvisie‘. De Brandstofvisie werd in een samenspel van 

350 stakeholders uitgewerkt en beschrijft welke duurzame brandstoffen wanneer 

kunnen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie in 

transport. Deze visie is in 2020 geactualiseerd onder de naam ‘Visie Duurzame 

Energiedragers in Mobiliteit’. Oogmerk daarbij is nog altijd het terugdringen van de 

broeikasgassenuitstoot in transport. 

 

Klimaatakkoord  

Over het reduceren van de uitstoot heeft Nederland zowel internationaal als 

nationaal afspraken gemaakt. Zo vormen hernieuwbare energiedragers een 

belangrijk onderdeel in het mobiliteitsdeel van het Klimaatakkoord uit 2019. De 

uitvoering hiervan vindt deels plaats bij de Programmadirectie Duurzame Mobiliteit. 

Daarnaast is er een Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma Duurzame 

Mobiliteit (MMIP-DM). Dit programma kijkt verder dan alleen de realisatie van 

klimaatdoelen. Duurzame mobiliteit is namelijk ook van vitaal belang voor de 

opbouw van een concurrerende positie van Nederland in de mondiale post-fossiele 

economie. 

 

Scope 

De primaire focus van de Routeradar ligt op de ontwikkeling van hernieuwbare 

energiedragers/brandstoffen voor mobiliteit. Daarbij worden alle modaliteiten 

meegenomen: wegvervoer, binnenvaart, zeevaart, luchtvaart en mobiele 

werktuigen. De Routeradar levert een bijdrage aan de monitoring van hernieuwbare 

energiedragers binnen het Klimaatakkoord, de AFID-rapportages aan de Europese 

Commissie en de monitoring van innovatie binnen duurzame mobiliteit. De 

gegevens in dit rapport hebben betrekking op 2020 met als peildatum 31 december 

2020, tenzij anders in de tekst aangegeven. 

 

Definitie hernieuwbare energiedragers in transport 

In de huidige beleidspraktijk heeft dit begrip betrekking op de transitie van 

conventionele fossiele energiedragers (diesel, benzine, LPG) naar innovatieve 

nieuwe energiedragers als elektriciteit, waterstof, hernieuwbaar gas (bio-LPG, bio-

CNG, bio-LNG) en biobrandstoffen. In principe vallen hier nog veel meer duurzame 

energiedrager opties onder, maar die worden in de Routeradar 2020 niet 

gemonitord. Reden is dat deze producten nog in de vroege productontwikkelingsfase 

zitten, waardoor zij nog niet voor grootschalige marktinzet in aanmerking komen. 

Verwante termen (met andere definities) die in dit verband vaak gebruikt worden 

zijn: ’alternatieve‘, ’duurzame‘ of ’innovatieve‘ brandstoffen. Voor alle duurzame 

energiedragers geldt overigens dat ook deze vaak niet hernieuwbaar geproduceerd 

worden. Om deze reden is men begonnen hernieuwbare energiedragers te 

monitoren. Dit gebeurt door zowel de realisaties als de streefwaarden 

(ambities/doelstellingen) van de hernieuwbaarheid van de verschillende 

energiedragers in beeld te brengen en te laten zien welke voortgang hier jaarlijks 

gemaakt wordt. 



RWS INFORMATIE | Definitieve webversie | Routeradar INNOM Marktontwikkeling Wegvervoer 2020 | 15 december 2021 

17 

 

1.2 Doelstelling en doelgroepen 

 

Doelstelling 

Het hoofddoel van de Routeradar 2020 is om feitelijke informatie met betrekking tot 

de ontwikkeling van hernieuwbare energiedragers in transport te verzamelen en 

overzichtelijk te presenteren. De rapportage monitort de voortgang met betrekking 

tot de introductie en marktopschaling van verschillende hernieuwbare 

energiedragers en vervoermiddelen, inclusief de benodigde tank-/laadinfrastructuur 

in het mobiliteitssysteem. 

1.3 Aanpak in het kort 

 

De Routeradar bestaat uit twee delen die parallel worden uitgebracht.  

 
Routeradar DEM 

De Routeradar DEM presenteert per modaliteit de getalsmatige voortgang en 

ontwikkelingen van de hernieuwbare energiedragers in mobiliteit als volgt: 

1. Door het afzetten van de streefwaarden (targets van beleid en platforms) 

per zichtjaar tegen de realisaties (meetwaarden) in 2020; 

2. Door in te zoomen op drie onderdelen: (1) energiedragers, (2) 

infrastructuur, en (3) vervoermiddelen; 

3. Door de emissiereducties per product-marktcombinatie te berekenen op 

basis van de realisaties in aantallen en afgelegde kilometers. 

 

Routeradar INNOM 

De Routeradar INNOM kijkt naar de techniek- en marktontwikkelingen op het gebied 

van hernieuwbare energiedragers voor mobiliteit in Nederland en internationaal. 

Daarbij ligt de focus vooral op het vaststellen van de potentie tot opschaling. 

 

Techniekontwikkelingen 

Het rapport Techniekontwikkeling van de Routeradar INNOM schetst de stand van 

de technische ontwikkelingen van alle brandstofsporen, door in te zoomen op de 

drie basisvelden: 

1. Energiedragers 

2. Infrastructuur 

3. Vervoermiddelen 

 

Marktontwikkelingen 

De marktontwikkelingen worden in de Routeradar INNOM specifiek in beeld gebracht 

voor de modaliteit wegvervoer. Daarbij wordt – binnen het basisveld 

vervoermiddelen- ingezoomd op sleutelfactoren voor de eindgebruikers. 

 

Gezamenlijk geeft dit een beeld van de stand op de volgende sleutelfactoren: 

1. Beschikbaarheid van merken en modellen in Nederland; 

2. Betaalbaarheid van het gebruik ten opzichte van een conventioneel voertuig, 

zoals die door middel van een Total Cost of Ownership (TCO) berekening 

kan worden vastgesteld; 

3. Kritische functionele gebruikersspecificaties (actieradius, tank- en laadtijd en 

bagageruimte). 

 

Leeswijzer 

 

Dit rapport Routeradar INNOM Marktontwikkeling Wegvervoer presenteert de 

ontwikkelingen voor wegvervoer op het gebied van beschikbaarheid, functionele 

specificaties en kosten (TCO). Achtereenvolgens worden behandeld: 
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personenvoertuigen (hoofdstuk 2), bestelvoertuigen (hoofdstuk 3), vrachtwagens 

(4) en tot slot bussen (paragraaf 5). In hoofdstuk 6 volgt de conclusie en in 

hoofdstuk 7 de beleidsadvisering. 
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 Personenauto’s 2

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk komen de beschikbaarheid, betaalbaarheid en functionele 

specificaties van personenauto’s met verschillende energiedragers aan bod. Dit 

wordt gedaan op de in bijlage A beschreven manier. 

 

Figuur 1 en 2 tonen het aantal beschikbare personenauto’s in Nederland verdeeld 

per energiedrager. Benzinevoertuigen volgen een vergelijkbaar licht stijgende trend 

als het totaal aantal conventionele personenauto’s. Bij dieselvoertuigen is een lichte 

daling te zien. Bij de duurzame energiedragers is een sterke stijging bij de 

elektrische voertuigen waar te nemen. Verder is een constante daling van het aantal 

LPG voertuigen te zien. Het totaal aantal duurzame voertuigen ten opzichte van het 

totaal aantal personenauto’s is nog relatief gering (zo’n 3% in 2020). Daar staat 

tegenover dat er een zeer sterke stijging van het aantal elektrische voertuigen heeft 

plaatsgevonden. Wanneer deze stijging aanhoudt zullen de beleidsdoelen voor 2030 

binnen bereik komen. Het is nu echter nog te vroeg om daar harde uitspraken over 

te kunnen doen.  

 

Een en ander hangt sterk af van de ontwikkeling van de belangrijkste 

sleutelfactoren zoals die hieronder besproken worden.  

 
Figuur 1: Ontwikkeling aantal personenauto’s Nederland 
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Figuur 2: Ontwikkeling aantal personenauto’s op duurzame energiedragers 
Nederland 
 

 

2.2 Conventioneel (benzine, diesel, LPG) 

 Beschikbaarheid 2.2.1

Er zijn circa 60 merken en 850 modellen personenauto’s beschikbaar op de 

Nederlandse markt. De modellen zijn bovendien ook nog beschikbaar in 

verschillende uitvoeringen (variatie op motorinhoud, brandstof,, et cetera). Het 

merendeel van de beschikbare modellen rijdt op benzine of diesel. Daarnaast zijn er 

circa 67 modellen beschikbaar op de Europese markt (zie onderstaande figuur), die 

naast benzine ook op LPG kunnen rijden (World LPG association, 2018)6
: 65 M1-

voertuigen en twee M2-voertuigen. 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 2.2.2

 

Selectie personenwagens conventioneel 

De TCO wordt per marktsegment berekend op basis van het gemiddelde van enkele 

representatieve conventionele personenauto’s. De onderstaande tabel geeft de 

geselecteerde voertuigen weer, waarbij de voertuigen op basis van de RVO-

methodiek zijn onderverdeeld in drie marktsegmenten,: 

 RDC Segment B: voor de conventionele energiedragers zijn voor benzine 

de Volkswagen Polo, Renault Captur en Clio en de Peugeot 2008 en 208 

gekozen als representatief personenvoertuig. Voor Diesel zijn de Peugeot 

2008 en VW Polo gekozen. Voor LPG zijn de Renault Clio en Captur gekozen;  

 RDC Segment C: voor de conventionele energiedragers zijn voor benzine 

de Volkswagen Golf en Tiguan, Ford Focus, Volvo XC40 en de BMW 1-serie 

gekozen als representatief personenvoertuig. Voor Diesel zijn de Nissan 

Qashqai, Volkswagen Golf, Ford Focus en de Mercedes A-klasse gekozen. 

Voor LPG is de Dacia Lodgy gekozen; 

 RDC Segment D: voor de conventionele energiedragers zijn voor benzine 

de Skoda Kodiaq, Volkswagen Passat, BMW X3 en Mercedes CLA gekozen als 

representatief personenvoertuig. Voor Diesel zijn de Volkswagen Passat, 

                                                
6Sinds 2018 publiceert de World LPG Association geen LPG voertuigcatalogus meer voor Europa. Hierdoor is onzeker 

of het aantal beschikbare LPG personenauto’s in 2020 nog hetzelfde is als in 2018. Er is aangenomen dat het aantal 

modellen stabiel is gebleven. 
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Skoda Superb en de Volvo XC60 gekozen. Op basis van de RVO-methodiek 

bleken de verkopen van LPG voertuigen in het D-segment te beperkt om 

een representatief model te kiezen.  

 
Tabel 1: Representatieve personenvoertuigen conventioneel (segment B, C, D) 
 

Segment Benzine Diesel LPG7 

Segment B Volkswagen Polo Volkswagen Polo Renault Clio 

Peugeot 2008 Peugeot 2008 Renault Captur 

Renault Clio   

Renault Captur   

Peugeot 208   

Segment C Ford Focus Ford Focus Dacia Lodgy8 

Volvo XC40 Nissan Qashqai  

Volkswagen Golf Volkswagen Golf  

BMW 1-serie Mercedes A-klasse  

Volkswagen Tiguan   

Segment D BMW X3 Volvo XC60  

Skoda Kodiaq Skoda Superb  

Volkswagen Passat Volkswagen Passat  

Mercedes CLA   

 

De functionele specificaties, in algemene zin, van conventionele voertuigen worden 

aangenomen bekend te zijn. Deze zullen gebruikt worden als referentie in de 

vergelijking met voertuigen op de overige energiedragers. 

 

Resultaten 

Onderstaande figuur geeft de TCO weer van conventionele voertuigen, verdeeld 

over de RDC-segmenten B, C en D. Een aantal kernobservaties is: 

 In alle segmenten kosten dieselvoertuigen het meest. Dit komt vooral door 

de hogere aanschafprijs, MRB en BPM. Qua brandstofkosten is diesel 

goedkoper. 

 In het C-segment is LPG aanzienlijk goedkoper dan benzine en diesel. Dit 

heeft vooral te maken met de prijsklasse van het voertuig en het beperkte 

aanbod.  

                                                
7 Het aantal beschikbare modellen per segment voor LPG is vrij beperkt; hierdoor is het lastig een geschikt 

representatief voertuig te vinden in vergelijking met de andere energiedragers. De voorgestelde LPG voertuigen 

vallen in een lagere prijsklasse; dit is ook terug te lezen in de uiteindelijke TCO. 
8 De Dacia Lodgy is de meest representatieve personenauto voor LPG binnen dit segment. Wel is belangrijk op te 

merken dat de Lodgy zich in een andere prijscategorie bevindt dan de andere voertuigen in het C-segment. De TCO- 

resultaten voor LPG voor segment C zijn hierdoor ook aanzienlijk lager. 
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Figuur 3: TCO-resultaten voor conventionele personenauto's segmenten B, C en D 
 

 

2.3 Elektrisch 

 Beschikbaarheid 2.3.1

Momenteel zijn er 42 modellen elektrische personenauto’s (BEV’s) beschikbaar op 

de Nederlandse markt. Het aanbod BEV personenvoertuigen neemt jaarlijks toe. In 

2019 waren er nog maar 24 modellen beschikbaar. Voor 2020 zijn veel nieuwe 

modellen aangekondigd, verspreid over alle RDC-segmenten. Bijna elk merk biedt 

intussen een volledig elektrische personenauto aan.  
 

Figuur 4: Aantal beschikbare modellen elektrische personenauto’s per RDC-segment 
(IenW, 2020) 
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 Betaalbaarheid en functionele specificaties 2.3.2

 

Selectie personenvoertuigen elektrisch 

Per RDC-segment is een aantal representatieve elektrische personenvoertuigen 

gekozen. In onderstaande tabel zijn de personenvoertuigen per segment 

samengevat. De selectie is op basis van RVO-methodiek. Deze elektrische modellen 

worden vergeleken met de conventionele personenwagens uit paragraaf 2.2.2: 

 In het segment B is gekozen voor de Hyundai Kona, Renault Zoe, BMW I3 

en de Peugeot e-208. 

 In het segment C is gekozen voor de Nissan Leaf, Kia Niro, Hyundai Ioniq, 

Volvo XC40 en de VW ID.3.  

 In het segment D is gekozen voor de Tesla model 3, Volkswagen ID.4 en de 

Polestar 2. 

 
Tabel 2: Representatieve personenwagens elektrisch (segment B, C en D) 
 

Segment Elektrisch 

Segment B Hyundai Kona 

Renault Zoe 

BMW I3 

Peugeot e-208 

Segment C Nissan Leaf 

Kia Niro 

Hyundai Ioniq 

Volvo XC40 

Volkswagen ID.3 

Segment D Tesla model 3 

Volkswagen ID.4 

Polestar 2 

 

In termen van functionele specificaties (actieradius, laadsnelheid en bagageruimte) 

heeft een elektrische auto vaak een lagere actieradius en een langere laad/tanktijd 

dan conventionele voertuigen. Zo heeft de Hyundai Kona bijvoorbeeld een 

actieradius van circa 300 kilometer (in vergelijking van circa 700-1000 kilometer 

conventioneel). De standaard laadsnelheid is vele malen lager dan de tanksnelheden 

voor conventionele voertuigen: in de orde van uren ten opzichte van (enkele) 

minuten. Met snellaadvermogens van maximaal 350 kW kunnen sommige 

elektrische voertuigen tot 70% van de accucapaciteit in circa tien à twintig minuten 

opladen. Of en in hoeverre dit de marktontwikkeling beïnvloedt is afhankelijk van de 

keuzes die de gebruikers uiteindelijk maken. Daarbij moet bedacht worden dat 

elektrische personenwagens ook nieuwe functionaliteiten kunnen leveren, zoals 

tijdelijke energieopslag met terug levering op ’dure’ momenten. Zolang daarvoor 

echter nog geen concrete business modellen op de markt zijn, valt hier noch door de 

gebruiker noch door de onderzoeker mee te rekenen. Voor de uiteindelijke 

gebruikerskeuze tellen uiteraard ook de TCO en de variatie in merken en modellen 

mee.  

 

De ontwikkeling van de actieradius van personenvoertuigen is recent door RVO 

onderzocht (IenW, 2020). Onderstaande figuur geeft een overzicht van de 

ontwikkeling voor verschillende segmenten over de afgelopen tien jaar. De volgende 

observaties zijn te maken: 

 In de segmenten D en E blijft de actieradius nagenoeg gelijk. 

 

 De actieradius van de lagere segmenten B en C (en in mindere mate A) 

neemt sterk toe. 
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Figuur 5: De ontwikkeling van gemiddelde actieradius (dikke lijn) en de range van 
de beschikbare voertuigen in het betreffende segment (IenW, 2020) 

 
 
Tabel 3: Functionele specificaties voor elektrische voertuigen vergeleken met andere 
duurzame energiedragers. De weging is op basis van een benzinereferentie, met 0 
= gelijk presterend, -;-- = slechter en +;++ = beter 

 

Functionele 

specificatie 

Opmerking Elektrisch Waterstof CNG 

Actieradius De actieradius van 

elektrische voertuigen is 

lager dan conventionele 

varianten, ± 300-400 km 

elektrisch t.o.v. ± 800 km 

benzine. 

-- - --9 

Laad-

/vulsnelheid 

De laadsnelheid van 

elektrische voertuigen kan 

variëren van 20 min – 20 

uur. Voor benzine is dat 1-2 

min. 

-- 0 0 

Bagageruimte De beschikbare hoeveelheid 

bagageruimte is afhankelijk 

van het gekozen model. 

Vaak wijkt het aantal liters 

niet af van 

benzinevoertuigen. Wel zou 

gewicht een beperkende 

factor kunnen zijn. 

0 - - 

 

                                                
9 Veel CNG personenauto’s worden ondersteund door een extra benzinetank. Hiermee is in veel gevallen de 

actieradius vergelijkbaar met die van conventionele personenvoertuigen. 
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Resultaten 

Onderstaande figuur geeft de TCO weer van elektrische voertuigen, verdeeld over 

de RDC-segmenten B, C en D. Een aantal kernobservaties is: 

 In het B-segment zijn elektrische voertuigen nog relatief duur, een fractie 

goedkoper dan diesel. In de segmenten C en D is elektrisch wel goedkoper 

dan de conventionele alternatieven. Belangrijk op te merken is dat voor 

elektrisch geen BPM en MRB wordt betaald. Als deze weg zouden vallen voor 

conventioneel is elektrisch wel duurder. 

 In vergelijking zijn de voertuigkosten voor elektrisch nog significant hoger 

dan de conventionele alternatieven, zeker in de segmenten B en C. 

 Onder de geldende aannames zitten de energiekosten van elektrische 

voertuigen tussen die van benzine en diesel in. 

 Een groot deel van het onderhoud valt voor elektrische voertuigen weg; 

hierdoor worden de kosten ook lager. Belangrijk op te merken is dat grote 

reparaties wel vaak duurder zijn. 

 
Figuur 6: TCO-resultaten voor elektrische personenauto's in de segmenten B, C en 
D, met conventioneel als referentie 
 

 
 

2.4 Waterstof 

 Beschikbaarheid 2.4.1

Het aanbod aan waterstof personenvoertuigen (FCEV’s) beperkt zich vooralsnog tot 

de Hyundai Nexo en de Toyota Mirai. Beide voertuigen bevinden zich in het RDC-

segment D. BMW heeft een kleine pilotserie aangekondigd voor de i-Hydrogen NEXT 

in 2022. Een serieproduct wordt niet overwogen voor 2025.  

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 2.4.2

 

Selectie personenwagens waterstof 

In onderstaande tabel zijn de representatieve waterstof personenvoertuigen 

samengevat. De selectie is op basis van het marktaanbod: 

 In het segment D is gekozen voor de Hyundai Nexo en de Toyota Mirai. 
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Tabel 4: Representatieve personenwagens waterstof (segment D) 
 

Segment Waterstof 

Segment D Hyundai Nexo 

Toyota Mirai Fuel-Cell 

 

In termen van functionele specificaties (actieradius, vulsnelheid en bagageruimte) 

zijn de Hyundai Nexo en Toyota Mirai vergelijkbaar met conventionele 

personenwagens. De actieradius ligt iets lager en de waterstoftanks nemen een 

klein deel van de beschikbare bagageruimte in. De vulsnelheid is lager (tanken 

duurt iets langer). 

 

Tabel 5: Functionele specificaties voor waterstofvoertuigen vergeleken met andere 
duurzame energiedragers. De weging is op basis van een benzinereferentie, met 0 
= gelijk presterend, -;-- = slechter en +;++ = beter 
 

Functionele 

specificatie 

Opmerking Waterstof Elektrisch CNG 

Actieradius De actieradius van 

waterstofvoertuigen ligt 

iets lager dan de 

benzinereferentie.  

- -- --10 

Laad-

/vulsnelheid 

De vulsnelheid van een 

waterstofvoertuig is 

vergelijkbaar met die 

van benzinevoertuigen 

(1-2 min voor benzine, 

t.o.v. 3-5 min voor 

waterstof). 

0 -- 0 

Bagageruimte De beschikbare 

bagageruimte hangt af 

van het model. De 

waterstoftanks nemen 

een klein deel van de 

ruimte in, maximaal zo’n 

10%. 

- 0 - 

 

Resultaten 

Onderstaande figuur geeft de TCO weer van waterstofvoertuigen, verdeeld over de 

RDC-segmenten B, C en D. Een aantal kernobservaties is: 

 Waterstofvoertuigen zijn nog significant duurder dan conventionele en 

elektrische voertuigen. Dit heeft vooral te maken met de hoge aanschafprijs 

van waterstofauto’s. Het is te verwachten dat voertuigprijzen zullen dalen 

als het marktaanbod toeneemt en de technologie zich verder ontwikkelt. 

 Qua brandstofkosten zit waterstof tussen benzine en diesel in, onder de 

geldende aannames. 

 Hoewel er, net als voor elektrisch, ook voor waterstofvoertuigen minder 

taken zijn te verrichten voor wat betreft onderhoud, is aangenomen dat de 

onderhoudskosten iets hoger zullen zijn. Dit heeft te maken met de relatief 

nieuwe technologie, beschikbaarheid van monteurs en vaak complexere 

installaties. 

                                                
10 Veel CNG personenauto’s worden ondersteund door een extra benzinetank. Hiermee is in veel gevallen de 

actieradius vergelijkbaar met die van conventionele personenvoertuigen. 
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Figuur 7: TCO-resultaten voor waterstof personenwagens in het segment D, 
vergeleken met conventionele en elektrische personenwagens 
 

 

2.5 Gasvormig 

 Beschikbaarheid 2.5.1

Momenteel zijn er 23 CNG-modellen personenauto’s beschikbaar op de Nederlandse 

markt. Het aanbod is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Ten opzichte van 

2017 is er een lichte afname (26 modellen) (NGVA, 2019)11. 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 2.5.2

 

Selectie personenwagens gasvormig 

In onderstaande tabel zijn de representatieve CNG personenwagens samengevat. 

De selectie is op basis van het marktaanbod en verkoopcijfers: 

 In het segment B is gekozen voor een Volkswagen Polo, Seat Ibiza en 

Arona. 

 In het segment C is gekozen voor een Seat Leon ST en Volkswagen Golf. 

 In het segment D is gekozen voor een Audi Avant G-tron. 
 

Tabel 6: Representatieve personenwagens CNG (segment B,C en D) 
 

Segment CNG 

Segment B 

 

Volkswagen Polo 

Seat Ibiza 

Seat Arona 

Segment C 

 

Volkswagen Golf 

Seat Leon 

Segment D Audi Avant G-tron 

 

                                                
11 Sinds 2019 publiceert de Natural Gas Vehicle Association (NGVA) geen CNG/LNG voertuigcatalogus meer voor 

Europa. Hierdoor is onzeker of het aantal beschikbare CNG personenwagens in 2020 nog hetzelfde is als in 2019. Er 

is aangenomen dat het aantal modellen stabiel is gebleven. 
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In termen van functionele specificaties (actieradius, vulsnelheid en bagageruimte) 

zijn CNG voertuigen redelijk vergelijkbaar met conventionele voertuigen. De 

actieradius ligt wel lager (met een extra benzinetank is de actieradius wel 

vergelijkbaar met conventionele voertuigen) en de CNG-tanks nemen een deel van 

de beschikbare bagageruimte in (in sommige gevallen is de tank geïntegreerd in het 

chassis en neemt geen ruimte in). De vulsnelheid is vergelijkbaar. 

 
Tabel 7: Functionele specificaties voor CNG voertuigen vergeleken met andere 
duurzame energiedragers. De weging is op basis van een benzinereferentie, met 0 
= gelijk presterend, -;-- = slechter en +;++ = beter. 
 

Functionele 

specificatie 

Opmerking CNG Waterstof Elektrisch 

Actieradius De actieradius van CNG 

voertuigen ligt lager dan de 

benzinereferentie. Veel CNG 

personenwagens worden 

ondersteund door een extra 

benzinetank. Hiermee is in 

veel gevallen de actieradius 

vergelijkbaar met die van 

conventionele 

personenvoertuigen. 

--12 - -- 

Laad-

/vulsnelheid 

De vulsnelheid van een CNG 

voertuig is vergelijkbaar met 

die van benzinevoertuigen. 

0 0 -- 

Bagageruimte De beschikbare bagageruimte 

hangt af van het model. De 

CNG-tanks nemen een deel 

van de ruimte in. 

- - 0 

 

Resultaten 

Onderstaande figuur geeft de TCO weer van CNG voertuigen, verdeeld over de RDC-

segmenten B, C en D. Een aantal kernobservaties is: 

 CNG voertuigen zijn in alle segmenten goedkoper dan de conventionele 

variant. Dit heeft vooral te maken met een lagere BPM en vaak gunstigere 

MRB. Qua aanschafkosten zijn de CNG voertuigen vergelijkbaar. 

 De brandstofkosten zijn voor CNG vergelijkbaar met die van diesel en ten 

opzichte van de referentie dus relatief laag ( onder de geldende aannames). 

 

                                                
12 Veel CNG personenwagens worden ondersteund door een extra benzinetank. Hiermee is in veel gevallen de 

actieradius vergelijkbaar met die van conventionele personenvoertuigen. 
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Figuur 8: TCO-resultaten voor CNG personenwagens in de segmenten B, C en D ten 
opzichte van conventionele personenwagens 
 

 

2.6 Vloeibare biobrandstoffen (hoge mixen) 

 Beschikbaarheid 2.6.1

In principe kunnen alle conventionele personenauto’s op lage mixen vloeibare 

biobrandstoffen rijden. Voor hogere blends zijn personenauto’s over het algemeen 

niet vrijgegeven.  

 

Benzinevervanger 

De limieten voor bijmenging van bio-ethanol bij reguliere benzine (EN228) zijn 

afhankelijk van het maximum van 3,7% aan zuurstofgehalte (massapercentage). Er 

mag 10%vol ethanol worden bijgemengd óf 22%vol aan ethers (ETBE of MTBE). 

Personen- en bestelauto’s zijn ook in zogenaamde flex-fuel varianten beschikbaar. 

Deze flex-fuel voertuigen zijn vrijgegeven voor hoge mixen bio-ethanol (E85). In de 

praktijk wordt dit (nog) niet vaak gebruikt, mede doordat E85 in Nederland niet 

overal beschikbaar is. Vooral in Frankrijk en Zweden is bio-ethanol breed 

verkrijgbaar (TNO-1, 2020). 

 

Biodiesel 

Binnen de EN590-norm mag er in diesel maximaal 7 %vol FAME en ongeveer 30 

%vol GTL en/of HVO worden bijgemengd. In principe kunnen dergelijke EN590-

blends in alle dieselmotoren van personen- en bestelauto’s worden gebruikt. 

Personen- en bestelauto’s zijn over het algemeen door fabrikanten niet vrijgegeven 

voor hoge mixen biodiesel. De normen voor paraffine brandstoffen (XTL, zoals GTL 

en/of HVO) zijn vastgelegd in de EN15940 norm. De toepassing van 100% GTL 

en/of HVO is in die zin niet mogelijk, mits de autobouwer er een typekeuring voor 

heeft. Stellantis (een fusie van FCA en PSA met daaronder 14 automerken) is op dit 

moment de uitzondering: De autobouwer heeft het gebruik van 100% HVO 

vrijgegeven voor de Euro 5 en Euro 6 dieselmotoren (TNO-1, 2020). 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 2.6.2

De betaalbaarheid van hoge mixen vloeibare biobrandstoffen is geheel afhankelijk 

van de brandstofprijzen. Er is over het algemeen geen sprake van hogere 
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aanschafkosten voor het voertuig. Afhankelijk van de brandstof kan er verhoogd 

onderhoud noodzakelijk zijn, maar de kosten hiervan zullen - mits het voertuig 

ervoor is vrijgegeven - waarschijnlijk laag zijn.  

 

De prijs van bio-ethanol (E85) in Nederland varieert tussen de ca. € 450 en 50 per 

kubieke meter (inkoopprijs). De meerkosten van HVO liggen circa € 0,2013 per liter 

hoger dan voor diesel (incl. BTW). Op een dieselprijs van 1,36 €/l zijn dit circa 15% 

meerkosten. 

 

De functionele specificaties voor voertuigen met hoge mixen vloeibare 

biobrandstoffen zijn vergelijkbaar met die voor benzine en diesel. 

                                                
13 Het verschil in productiekosten tussen HVO en diesel is feitelijk hoger, maar vanwege de aanmelding van deze 

brandstof onder de RED-verplichting, hoeft de gebruiker alleen een deel van de meerkosten te betalen. 
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 Bestelauto’s 3

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de beschikbaarheid, betaalbaarheid en functionele 

specificaties van bestelauto’s met verschillende energiedragers nader onderzocht en 

besproken. Dit wordt gedaan op de in bijlage A beschreven manier.  

 

Onderstaande figuren tonen het aantal beschikbare bestelvoertuigen in Nederland 

verdeeld per energiedrager. De meeste conventionele bestelvoertuigen rijden op 

diesel, slechts een klein deel bestaat uit benzinevoertuigen. Daarnaast vertoont het 

aantal diesels een licht stijgende trend, die enigszins gelijk verloopt met het totaal 

aantal conventionele bestelauto’s. Bij de duurzame energiedragers is een stabiele 

stijgende trend voor elektrische voertuigen waar te nemen. Voor LPG voertuigen is 

eenzelfde soort stijging te zien. Het totaal aantal duurzame voertuigen ten opzichte 

van het totaal aantal personenauto’s is nog relatief gering (een kleine 3% in 2021). 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal per energiedrager het marktaanbod worden 

beschreven, dit betreft het aantal modellen per aanbieder (automerk). 

 
Figuur 9: Ontwikkeling aantal bestelauto’s Nederland 
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Figuur 10: Ontwikkeling aantal bestelauto’s op duurzame energiedragers Nederland 
 

 

3.2 Conventioneel (benzine, diesel, LPG) 

 Beschikbaarheid 3.2.1

Het merendeel van de beschikbare modellen rijdt op diesel. Daarnaast zijn er twee 

modellen van het merk DFSK beschikbaar op de Europese en Nederlandse markt, 

die naast benzine ook op LPG kunnen rijden (World LPG association, 2018)14. 

 

Bestelauto’s zijn volgens Europese richtlijn UN-ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 

ingedeeld in de N1 gewichtsklasse (<3.5 ton). In deze categorie kunnen verdere 

indelingen gemaakt worden naar drie verschillende grootteklassen: klein (compact), 

middelgroot en groot. Pick-ups en SUV’s kunnen als personenauto of als bestelauto 

op kenteken worden gezet. 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 3.2.2

 

Selectie bestelauto’s conventioneel 

De TCO per marktsegment wordt berekend op basis van het gemiddelde van enkele 

representatieve conventionele bestelauto’s. De onderstaande tabel geeft de 

geselecteerde voertuigen weer. De voertuigen zijn onderverdeeld in drie 

marktsegmenten: klein, middelgroot en groot. De diversiteit in energiedragers voor 

de segmenten middelgroot en groot is beperkter dan voor kleine voertuigen. Binnen 

deze segmenten zijn dan ook alleen diesel, elektrisch en CNG voertuigen gekozen. 

 

                                                
14 Sinds 2018 publiceert de World LPG Association geen LPG voertuigcatalogus meer voor Europa. Hierdoor is 

onzeker of het aantal beschikbare LPG bestelauto’s in 2020 nog hetzelfde is als in 2018. Er is aangenomen dat het 

aantal modellen stabiel is gebleven. 
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Tabel 8: Representatieve bestelauto’s conventioneel 
 

Segment Diesel Benzine LPG 

Klein Opel Combo Opel Combo Opel Combo 

Volkswagen Caddy Volkswagen Caddy  

Citroen Berlingo Citroen Berlingo  

Peugeot Partner Peugeot Partner  

Fiat Dobló Fiat Dobló  

Renault Kangoo Renault Kangoo  

Middelgroot Citroën Jumpy   

Mercedes Vito   

Opel Vivaro   

Peugeot Expert   

Toyota Proace   

Groot Mercedes Sprinter   

Renault Master   

Volkswagen Crafter   

 

Resultaten 

Onderstaande figuur geeft de TCO weer van conventionele bestelvoertuigen. 

Kernobservatie: 

 Door het ontbreken van MRB en BPM (vanuit ondernemersperspectief) zijn 

diesel bestelvoertuigen voordeliger dan benzine bestelvoertuigen. Ondanks 

de iets hogere aanschafprijs van een diesel bestelvoertuig, levert de 

besparing op brandstofkosten een gunstigere TCO op, met name wanneer er 

veel kilometers gereden worden. 

 

Figuur 11: TCO-resultaten voor conventionele bestelauto's in de segmenten klein, 
middelgroot en groot 
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3.3 Elektrisch 

 Beschikbaarheid 3.3.1

In 2020 waren er twintig modellen elektrische bestelauto’s beschikbaar op de 

Nederlandse markt. Telt men de bestelauto’s mee, waarvoor alleen een scooter-

rijbewijs volstaat, dan is dit aantal vele malen hoger. Hiertoe behoren de 

voertuigmodellen die bijvoorbeeld door Picnic in de stadsdistributie worden ingezet 

en kleine gemeentelijke veegwagens. Het aantal modellen stijgt daarmee sneller 

dan verwacht. In onderstaande figuur is te zien dat er in 2020 zo’n vijftien 

verschillende modellen elektrische bestelauto’s werden verwacht, terwijl uit 

marktanalyse blijkt dat het huidige beschikbare aantal in Nederland circa twintig is. 

 
Figuur 12: Aantal beschikbare modellen elektrische bestelauto’s [Elaad, 2020] 

 

 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 3.3.2

 

Selectie bestelauto’s elektrisch 

Voor de energiedrager elektrisch is gekozen voor de Renault Kangoo ZE, Peugeot 

Partner en Citroën Berlingo als representatieve bestelauto’s in het kleine segment. 

Voor het middelgrote segment zijn de Citroën eJumpy, Mercedes eVito, Opel Vivaro-

e, Peugeot e-Expert en de Toyota Proace electric gekozen. Voor het grote segment 

zijn de Mercedes eSprinter, Renault Master ZE en de Volkswagen e-Crafter gekozen. 

Opmerkelijk is bijvoorbeeld, dat een Kangoo ZE met 33kWh 130 kg zwaarder weegt 

dan de gewone Kangoo. Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat de 

ontwikkelingen op het gebied van batterij-elektrische voertuigen hard gaan en dat 

de TCO van dergelijke voertuigen de komende jaren zal veranderen.  
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Tabel 9: Representatieve bestelauto’s elektrisch 
 

Segment Elektrisch 

Klein Renault Kangoo 

Peugeot Partner 

Citroën Berlingo 

Middelgroot Citroën e-Jumpy 

Mercedes eVito 

Opel Vivaro-e 

Peugeot e-Expert 

Toyota Proace electric 

Groot Mercedes eSprinter 

Renault Master ZE 

Volkswagen e-Crafter 

 

In termen van een aantal functionele specificaties (actieradius, laadsnelheid en 

laadvermogen) heeft de elektrische bestelauto nadelen ten opzichte van een 

bestelauto op conventionele brandstof. Zo heeft de Renault Kangoo ZE bijvoorbeeld 

een kleinere actieradius (circa 200 kilometer in vergelijking met circa 1.300 km voor 

conventioneel). De standaard laadsnelheid is vele malen lager dan conventionele 

tanksnelheden: in de orde van uren ten opzichte van (enkele) minuten. Met een 

snellaadvermogen van maximaal 350 kW (in de praktijk meestal 146 kW) kan de 

elektrische Kangoo alsnog 70% van de accucapaciteit in circa tien minuten opladen.  

 

Of en in hoeverre dit de marktontwikkeling beïnvloedt, is afhankelijk van de keuzes 

die de zakelijke gebruiker uiteindelijk maakt. Daarbij moet bedacht worden dat 

elektrische bestelwagens ook nieuwe functionaliteiten kunnen leveren, zoals 

tijdelijke energieopslag met teruglevering op ‘dure’ momenten. Zolang daarvoor 

echter nog geen concrete businessmodellen op de markt zijn, valt hier noch door de 

gebruiker noch door de onderzoeker mee te rekenen. Voor de uiteindelijke 

gebruikerskeuze tellen uiteraard ook de TCO en de variatie in merken en modellen 

mee.  

 

Resultaten 

Figuur 13 geeft de TCO weer van elektrische bestelvoertuigen. Een aantal 

kernobservaties is: 

 Elektrische bestelvoertuigen zijn voor de ondernemer nog aanzienlijk 

duurder dan de dieselvariant. Dit heeft vooral te maken met de hogere 

aanschafprijs. Door het ontbreken van BPM en het lagere MRB-tarief voor 

ondernemers bij conventionele bestelauto’s biedende vrijstellingen voor 

elektrisch rijden geen extra voordeel meer. 

 Door gebruik te maken van gunstige tarieven voor stroom, op bijvoorbeeld 

het zakelijk depot, zijn de brandstofkosten voor elektrische voertuigen onder 

de geldende laadmix lager dan die voor diesel. Hier zijn dan wel de kosten 

voor een laadpaal aan verbonden. 

 De TCO voor elektrische bestelauto’s ligt in het kleine segment dichter bij de 

dieselvariant. In het grote segment liggen de TCO’s het verst uiteen; hier is 

de elektrische variant aanzienlijk duurder.  

 

De TCO per kilometer zoals weergegeven in figuur 13 is berekend op basis van de 

gemiddelde jaarkilometrage van een bestelauto (CBS-2, 2020). Bestelauto’s worden 

echter voor diverse doeleinden ingezet, waarbij soms uitzonderlijk veel en andere 

keren uitzonderlijk weinig wordt gereden. De figuren Figuur 14 tot en met Figuur 16 

tonen de TCO per kilometer bij verschillende jaarkilometrages, van 5.000 tot 50.000 

kilometer per jaar. 
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Daarnaast wordt een curve getoond waarbij rekening gehouden wordt met de 

subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). Hier wordt uitgegaan van een 

korting van 10% op de aanschaf (excl. BTW incl. BPM) met een maximum korting 

van € 5000. Een aantal kernobservaties is: 

 In het kleine segment wegen de lagere variabele kosten (brandstof, 

onderhoud, et cetera) vanaf ongeveer 42.500 km/jaar op tegen de hoge 

vaste kosten van elektrische voertuigen en is een elektrische bestelauto 

vergelijkbaar met een dieselvariant (break-even). Met de SEBA zal het 

break-even punt rond de 27.500 km/jaar liggen. 

 In het middelgrote segment wegen de lagere variabele kosten (brandstof, 

onderhoud, et cetera) vanaf ongeveer 50.000 km/jaar, op tegen de hoge 

vaste kosten van elektrische voertuigen en is een elektrische bestelauto 

vergelijkbaar met een dieselvariant (break-even). Met de SEBA zal het 

break-even punt rond de 27.500 km/jaar liggen. 

 In het grote segment blijft de elektrische variant ook bij veel gebruik 

duurder dan de dieselvariant. 

 
Figuur 13: TCO-resultaten voor elektrische bestelauto's met diesel als referentie 
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Figuur 14: TCO per kilometer bij verschillende jaarkilometrages voor elektrische 
bestelauto's in het kleine segment met diesel als referentie 
 

 
 
Figuur 15: TCO per kilometer bij verschillende jaarkilometrages voor elektrische 
bestelauto's in het middelgrote segment met diesel als referentie 
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Figuur 16: TCO per kilometer bij verschillende jaarkilometrages voor elektrische 
bestelauto's in het grote segment met diesel als referentie 
 

 

3.4 Waterstof 

 Beschikbaarheid 3.4.1

In 2020 was er één waterstof bestelauto beschikbaar op de markt: de Renault 

Kangoo ZE Hydrogen. Renault zou in 2020 de Master ZE Hydrogen op de markt 

brengen, maar de introductie is uitgesteld tot 2021. Daarnaast heeft Mercedes-Benz 

in 2018 een prototype Sprinter op waterstof gepresenteerd, de F-Cell. Tot op heden 

is niet duidelijk of en wanneer dit model op de markt gaat komen. Peugeot, Citroën 

en Opel (onderdeel van de Stellantis groep) hebben aangekondigd eind 2021 

waterstof bestelauto’s op de markt te brengen. Dit worden waterstof-varianten van 

respectievelijk de E-Expert, E-Jumpy en de Vivaro-E. 
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Figuur 17: Aantal beschikbare modellen waterstof bestelauto’s [websites van 
Renault en Holthausen] 
 

 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 3.4.2

Voertuigen met een brandstofcel zijn in vergelijking met conventionele voertuigen 

nog maar kort op de markt. De TCO is momenteel nog relatief hoog; verwacht mag 

worden dat, door opschaling en ontwikkelingen op het vlak van de brandstofcel en 

de kosten van waterstofproductie, de TCO de komende jaren nog aanzienlijk zal 

veranderen.  

 

Selectie bestelauto waterstof 

Voor de energiedrager waterstof is gekozen voor de Renault Kangoo ZE Hydrogen 

als representatieve bestelauto. De voor de TCO relevante specificaties van het 

voertuig zijn samengevat in onderstaande tabel. 

 
Tabel 10: Representatieve bestelauto waterstof (kleine segment) 
 

Segment Waterstof 

Klein Renault Kangoo 

 

De Renault Kangoo ZE Hydrogen heeft vergelijkbare specificaties als die van een 

conventioneel voertuig. Het laadvolume van de Renault Kangoo ZE Hydrogen 

bedraagt 3,9 m3. De waterstofinstallatie voegt 110 kg toe aan het gewicht van de 

auto. Daarmee levert de auto levert 110 kg aan laadvermogen in ten opzichte van 

het elektrische model en 180 kg ten opzichte van het dieselvoertuig. Er wordt wel 

gewerkt aan oplossingen om de waterstoftank op een andere plek dan de laadruimte 

te herbergen. 

 

Resultaten 

Figuur 18 geeft de TCO weer van waterstof bestelvoertuigen. Een aantal 

kernobservaties is: 

 Waterstof bestelvoertuigen zijn voor de ondernemer aanzienlijk duurder dan 

de dieselvariant. Dit heeft vooral te maken met de hogere aanschafprijs. 

Door het ontbreken van BPM en het lagere MRB-tarief voor ondernemers bij 

conventionele bestelauto’s bieden de vrijstellingen voor rijden op waterstof 

geen extra voordeel meer. 
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 Qua brandstofkosten is waterstof goedkoper dan diesel, onder de geldende 

aannames. 

 

De TCO per kilometer zoals berekend in figuur 18 is op basis van de gemiddelde 

jaarkilometrage van een bestelauto (CBS-2, 2020). Bestelauto’s worden echter voor 

veel verschillende doeleinden ingezet, waardoor soms uitzonderlijk veel en andere 

keren uitzonderlijk weinig wordt gereden. Figuur 19 toont de TCO per kilometer bij 

verschillende jaarkilometrages, van 5.000 tot 50.000 kilometer per jaar.  

 

Daarnaast wordt een curve getoond waarbij rekening is gehouden met de 

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Hier wordt uitgegaan van een 

korting van 10% op de aanschaf (excl. BTW incl. BPM) met een maximum korting 

van € 5000. Een aantal kernobservaties is: 

  Ook bij hoge jaarkilometrages blijft waterstof duurder dan diesel; de 

voordelen van MRB-vrijstelling en lagere brandstofkosten wegen niet op 

tegen de hoge aanschafprijs. 

   Met de SEBA zal in het geval van de waterstof bestelauto geen break-even 

punt worden bereikt voor de gestelde jaarkilometrages. Wel is er een zeer 

duidelijke verlaging in de kosten te zien, waardoor de kosten bij hoge 

jaarkilometrages dichtbij de dieselreferentie komen. 

 
Figuur 18: TCO-resultaten voor waterstof bestelauto's in het kleine segment 
vergeleken met diesel en elektrische bestelauto’s 
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Figuur 19: TCO per kilometer bij verschillende jaarkilometrages voor waterstof 
bestelauto's in het kleine segment met diesel als referentie 
 

 

3.5 Gasvormig 

 Beschikbaarheid 3.5.1

Momenteel zijn er zeven modellen bestelauto’s beschikbaar op de Nederlandse 

markt, die op CNG rijden. Dat zijn er acht minder dan in 2017 (NGVA, 2019)15. Een 

belangrijke oorzaak hiervan is dat Mercedes-Benz (drie modellen in 2017) geen CNG 

bestelauto’s meer aanbiedt. Ook Opel heeft geen nieuwe modellen op de markt 

gebracht. 

                                                
15 Sinds 2019 publiceert de Natural Gas Vehicle Association (NGVA) geen CNG/LNG voertuigcatalogus meer voor 

Europa. Hierdoor is onzeker of het aantal beschikbare CNG bestelauto’s in 2020 nog hetzelfde is als in 2019. Er is 

aangenomen dat het aantal modellen stabiel is gebleven. 
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Figuur 20: Aantal beschikbare modellen CNG bestelauto’s [ (NGVA, 2019), TNO 
bewerking] 
 

 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties  3.5.2

 

Selectie bestelauto’s gasvormig 

Voor de energiedrager gasvormig is gekozen voor een Volkswagen Caddy en Fiat 

Doblò bi-fuel als representatieve bestelauto’s in het kleine segment. Voor het 

middelgrote segment is gekozen voor de Fiat Ducato en voor het grote segment de 

Iveco Daily. 

 
Tabel 11: Representatieve bestelauto’s CNG (kleine segment) 
 

Segment CNG 

Klein Fiat Doblò 

Volkswagen Caddy 

Middelgroot Fiat Ducato 

Groot Iveco Daily 

 

De Fiat Doblò Cargo in CNG-uitvoering heeft vergelijkbare specificaties als zijn 

conventionele tegenhanger. Het laadvolume van de Fiat Doblò Cargo bedraagt 4,2 

m3. Met een laadvermogen van 950 kg levert de Fiat Doblò ondanks de CNG- 

installatie en tanks geen laadvermogen in. De actieradius is door de tank van 16 kg 

groter dan die van elektrische bestelwagens maar nog niet vergelijkbaar met die 

van diesel bestelwagens. 

 

Resultaten 

Onderstaande figuur geeft de TCO weer van CNG bestelvoertuigen. Een aantal 

kernobservaties is:  

 CNG bestelvoertuigen zijn iets duurder dan de conventionele dieselvariant. 

Dit heeft te maken met een hogere aanschafprijs en hogere 

brandstofkosten. 

 Het verschil in TCO wordt groter voor de grotere segmenten; de kosten voor 

kleine bestelwagens liggen dichter bij elkaar. 

 

Figuur 21 toont de TCO per kilometer op basis van de gemiddelde jaarkilometrage 

van een bestelauto (CBS-2, 2020). Bestelauto’s worden echter voor veel 
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verschillende doeleinden ingezet, waarbij soms uitzonderlijk veel en andere keren 

uitzonderlijk weinig wordt gereden. De figuren 22 tot en met 24 tonen de TCO per 

kilometer bij verschillende jaarkilometrages, van 5.000 tot 50.000 kilometer per 

jaar. Een kernobservatie is: 

 In alle segmenten blijft de TCO van CNG hoger bij verschillende 

jaarkilometrages. Dit heeft te maken met de hogere vaste kosten (aanschaf) 

en beperkte tot geen voordelen in de variabele kosten (brandstof, 

onderhoud, et cetera) 

 
Figuur 21: TCO resultaten voor CNG bestelauto's in het kleine segment vergeleken 
met diesel en elektrische bestelauto’s 
 

 
 
Figuur 22: TCO-resultaten voor CNG bestelauto's in het kleine segment met diesel 
als referentie 
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Figuur 23: TCO-resultaten voor CNG bestelauto's in het middelgrote segment met 
diesel als referentie 
 

 
 
Figuur 24: TCO-resultaten voor CNG bestelauto's in het middelgrote segment met 
diesel als referentie 

 

 

3.6 Vloeibare biobrandstoffen (hoge mixen) 

 Beschikbaarheid 3.6.1

In principe kunnen alle bestelauto’s op lage mixen vloeibare biobrandstoffen rijden. 

Voor hogere blends moet het voertuig zijn vrijgegeven door de fabrikant.  

 

Biobenzine 

De limieten voor bijmenging van bio-ethanol bij reguliere benzine (EN228) zijn 

afhankelijk van het maximum van 3,7% aan zuurstofgehalte (massapercentage). Er 

mag 10%vol ethanol worden bijgemengd óf 22%vol aan ethers (ETBE of MTBE). 

Personen- en bestelauto’s zijn ook in zogenaamde flex-fuel varianten beschikbaar. 

Deze flex-fuel voertuigen zijn vrijgegeven voor hoge mixen bio-ethanol (E85). In de 
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praktijk wordt dit niet vaak gebruikt, mede doordat E85 in Nederland niet overal 

beschikbaar is. Vooral in Frankrijk en Zweden is bio-ethanol breed verkrijgbaar.  

 

Biodiesel 

Binnen de EN590-norm mag bij diesel maximaal 7 %vol FAME en ongeveer 30 %vol 

GTL en/of HVO worden bijgemengd. In principe kunnen dergelijke EN590-blends in 

alle dieselmotoren van personen- en bestelauto’s worden gebruikt [TNO, 2020]. 

Personen- en bestelauto’s zijn over het algemeen niet vrijgegeven voor hoge mixen 

biodiesel. De normen voor paraffine brandstoffen (XTL, zoals GTL en/of HVO) zijn 

vastgelegd in de EN15940-norm. De toepassing van 100% GTL en/of HVO is in die 

zin niet mogelijk, mits de autobouwer er een typekeuring voor heeft. Het voormalige 

Franse PSA is op dit moment de uitzondering: De autobouwer heeft het gebruik van 

100% HVO vrijgegeven voor Euro 5 en Euro 6 dieselmotoren (TNO-1, 2020). 

Daarnaast is ook de Ford Transit met de 2.0 EcoBlue-dieselmotor vrijgegeven voor 

HVO16. 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 3.6.2

De betaalbaarheid van hoge mixen vloeibare biobrandstoffen is geheel afhankelijk 

van de brandstofprijzen. Er is over het algemeen geen sprake van hogere 

aanschafkosten. Afhankelijk van de brandstof kan er verhoogd onderhoud 

noodzakelijk zijn, maar de kosten hiervan zullen - mits het voertuig ervoor is 

vrijgegeven - waarschijnlijk laag zijn.  

 

De meerkosten van HVO bedragen circa € 0,15 per liter ten opzichte van diesel 

(excl. BTW). Op een dieselprijs van 1,12 €/l zijn dit circa 15% meerkosten. Op de 

totale TCO is HVO circa 2% duurder.  

 

De functionele specificaties voor voertuigen met HVO (100%) en FAME (30%) zijn 

vergelijkbaar met die van diesel. 

                                                
16 Alle Fords Transit mogen rijden op HVO • Bestelauto.nl 

https://www.bestelauto.nl/nieuws/alle-fords-transit-mogen-rijden-op-hvo/14990/
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 Vrachtauto’s 4

4.1 Inleiding 

 

Het totaal aantal geregistreerde vrachtwagens in Nederland is redelijk constant. Wel 

is een trend zichtbaar van bakwagen naar trekker-oplegger, hetgeen met name 

gedreven is door het realiseren van een grotere vervoerscapaciteit bij vergelijkbare 

(chauffeurs)kosten (zie figuur 25). Deze wordt mogelijk gemaakt door technische 

ontwikkelingen zoals: 

1. de ‘city trailer’, een oplegger met meesturende achteras(sen), waardoor 

deze eenvoudiger scherpe bochten kan nemen dan een bakwagen met 

aanhanger; 

2. de LZV, die een efficiënt transport over lange afstanden mogelijk maakt. 

Hierbij kan de lange combinatie aan de rand van een stad worden 

opgesplitst, waarna de trekker met één deel (één oplegger) de stad in kan 

rijden, om vervolgens later met het tweede deel hetzelfde te doen. 

 
Figuur 25: Ontwikkeling aantal17 geregistreerde vrachtwagens in Nederland 
 

 
 

Figuur 25 laat ook zien dat veruit de meeste vrachtwagens op diesel rijden. Bij de 

niet-trekkers is het aandeel alternatieve brandstoffen het grootst. Figuur 26 laat 

zien dat dit met name is toe te schrijven aan vrachtwagens op LPG, elektriciteit en 

CNG. Het aandeel LPG lijkt zich te stabiliseren en het aandeel CNG neemt af. 

Elektrisch aangedreven vrachtwagens zijn in opmars, zij het mondjesmaat. Het 

totaal aantal geregistreerde elektrische N2 & N3 trucks bedroeg 203 op 1 januari 

2020 en 213 op 1 januari 2021. Elektrische trekkers zijn er nauwelijks, omdat er tot 

voor kort geen elektrische trekkers op de markt waren met een voldoende grote 

actieradius. Daar begint anno 2021 verandering in te komen. Het totaal aantal 

elektrische trekkers was eind 2020 circa 25, waarvan een groot deel overigens 

bestaat uit rangeer-trekkers. Feit is dat de in 2021 geïntroduceerde DAF CF Electric, 

waarbij de actieradius met een factor 2 is verbeterd van ongeveer 100 km naar ruim 

200 km, voor veel dagelijkse operaties toch nog tussentijds moet opladen. Vooral 

dat vormt voor veel vervoerders een struikelblok. Lagere prijzen per kWh, hoge 

                                                
17 Exclusief speciale voertuigen, te weten: vuilniswagens, voertuigen voor vervoer voertuigen, mobiele kranen, 

hoogwerkers en overige speciale voertuigen voor het wegverkeer. 
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energiedichtheden en hogere C-rates18 (voor sneller laden) van batterijsystemen 

zullen helpen om meer vervoerders over de streep te trekken. 

 
Figuur 26: Ontwikkeling vrachtwagens op duurzame energiedragers Nederland  
 

 
 
Figuur 27: Ontwikkeling trekkers op duurzame energiedragers Nederland  
 

 
 

Anno 2021 zijn de LNG en CNG trekkers aan een opmars bezig (zie figuur 27). Tot 

2012 was de beschikbaarheid (alleen handgeschakeld en vermogen tot 270 pk) van 

deze trekkers nog een probleem, inmiddels is dit opgelost. De laatste vijf jaar is ook 

hard gewerkt aan het opschalen van de LNG-tankinfra (ook in het buitenland), 

waardoor de stijgende trend kon worden voortgezet. LNG en CNG zijn per kilometer 

voordeliger, maar er zijn toch wel 500.000 kilometers nodig om de extra investering 

(tegenover diesel) terug te verdienen. Dat gaat het snelst met een vloot die veel 

kilometers maakt en dat zijn veelal de trekker-opleggers. Voor het maken van 

impact in de transitie naar verduurzaming is het dan ook interessant om naar de 

trekkers (en opleggers) te kijken. Deze vormen de grootste vloot van vrachtwagens 

(81.553 trekkers vs. 63.081 niet-trekkers), rijden gemiddeld de meeste kilometers 

en worden mede daarom eerder vernieuwd (per jaar wordt gemiddeld ongeveer 

11% van de vloot vernieuwd; bij de andere vrachtwagens is dat gemiddeld 

ongeveer 7%).  

                                                
18 C-rates zijn de maat waarin een batterij een bepaalde capaciteit per uur kan laden en ontladen. 
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Daarnaast speelt ook HVO, een directe vervanger van diesel, een rol. Vrachtauto’s 

die rijden op basis van andere energiebronnen hebben (vooralsnog) geen rol van 

enige betekenis. In de volgende paragrafen zullen dan ook vrachtauto’s op 

elektriciteit, waterstof, CNG, LNG en HVO worden afgezet tegen vrachtauto’s op 

diesel. 

 

Van de verkochte trucks wordt 95% door vijf fabrikanten geleverd: Daimler 

(Mercedes), Volkswagen (MAN en Scania), Volvo-Renault, DAF en IVECO [EEA, 

2018]. Aangenomen dat dit speelveld niet wezenlijk zal veranderen, zal pas van 

grote impact sprake zijn wanneer deze merken op grote schaal overschakelen op 

duurzame energiedragers. De focus binnen dit hoofdstuk ligt daarom op het huidige 

en toekomstige aanbod van deze grote vrachtautofabrikanten19. 

 

Anno 2021 kunnen al enkele van de bovengenoemde fabrikanten elektrische 

varianten leveren, al is het aantal varianten nog beperkt en is het prijsverschil met 

een conventionele truck nog groot.  

 

Voor vrachtwagens op waterstof beperkt de nationale markt zich nog tot 

ombouwers, al zijn ook hier de eerste af-fabriek waterstoftrucks voor Nederland 

aangekondigd20.  

 

Kijken we iets gedetailleerder naar de verdeling van de vrachtwagens op de 

Nederlandse wegen, dan zien we voor trekkers dat er duidelijk een zwaartepunt in 

de leeggewichtsklasse van 6,5 ton tot 9 ton ligt. Voor opleggers ligt het leeggewicht 

typisch tussen de 7,5 ton en 9,5 ton. Het verschil tussen het grootste deel van de 

trekkers onderling is relatief gering. Het betreft typisch een 4x2 configuratie en een 

vermogen van rond de 300 kW. De inzet van deze trekkers kan wel veel verschillen; 

van inzet voor stedelijke bevoorrading met een city-trailer, tot aan internationaal 

(zwaar) transport. Om deze reden zal in het vervolg voor één representatieve 

baseline trekker worden gekozen: de DAF CF, zie ook figuur 28. De baseline trekker 

en trailer zijn in deze figuur middels kruisjes aangegeven. De specificaties zullen in 

de navolgende paragrafen verder worden behandeld. 
 

                                                
19 Dit wil overigens niet zeggen dat de kleine fabrikanten van vrachtauto’s geen belangrijke rol hebben in de transitie 

naar zero-emissie vervoer. Het tegendeel is waar: deze fabrikanten kunnen kleine series tegen aantrekkelijkere 

prijzen leveren dan grote OEM’s. Hierdoor zijn deze veelal ‘hofleverancier’ van proeftuinprojecten, waarbinnen 

belangrijke ervaring wordt opgedaan en waarbij de grote OEM’s meekijken en zo een strategie kunnen bepalen voor 

de introductie van grotere series. Daarnaast bieden grote technologische verschuivingen ook kansen voor 

nieuwkomers op de markt. Nieuwkomers op het gebied van vrachtvervoer zouden de Tesla (elektrisch) en/of Nicola 

(elektrisch en waterstof) kunnen zijn. Daarnaast zijn er ook kansen voor bestaande vrachtwagenproducenten, die 

nog geen of slechts een klein Europees aandeel hebben, maar technologisch mogelijk een voorsprong hebben. Als 

voorbeeld kan hier Hyundai worden genoemd, dat eind 2020 al vijftig waterstoftrucks van het type XCIENT aan 

verschillende Zwitserse klanten heeft uitgeleverd. 
20 OrangeGas en Hyundai-dealer Groenewold & Dijkhuizen maakten begin april 2021 bekend een exclusief 

pilotproject te starten met Hyundai af-fabriek waterstofvrachtwagens in Nederland. Voor het pilotproject zijn 30 

trucks gereserveerd voor Nederland vanuit de Aziatische fabrikant. Zie ook: EERSTE AF-FABRIEK HYUNDAI 

WATERSTOFTRUCKS VOOR NEDERLAND (groenewold-dijkhuizen.nl) 

https://www.groenewold-dijkhuizen.nl/nieuws/eerste-af-fabriek-hyundai-waterstoftrucks-voor-nederland-geleverd-vanuit-delfzijl/
https://www.groenewold-dijkhuizen.nl/nieuws/eerste-af-fabriek-hyundai-waterstoftrucks-voor-nederland-geleverd-vanuit-delfzijl/
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Figuur 28: Verdeling leeggewicht en payloads van trekkers in Nederland 
 

 
 

Voor de rigide trucks (typisch: bakwagens) ligt de situatie wat genuanceerder, 

aangezien de verdeling van leeggewicht (en daarmee ook payload) een breder 

spectrum heeft, waardoor er niet één, maar eerder drie verschillende 

representatieve categorieën zijn aan te wijzen: 

1. De categorie tot 7,5 ton (waarvoor een C1 rijbewijs nodig is) 

2. De categorie tot 12 ton (waarvoor geen Eurovignet nodig is) 

3. De categorie zwaarder dan 12 ton, met een piek tussen een leeggewicht van 

9 ton en 13 ton 

 

Zie ook figuur 29. 

 
Figuur 29: Verdeling leeggewicht en payloads van niet-trekkers in Nederland 
 

 

De eerste twee categorieën (tot 12 ton) worden typisch ingezet voor 

binnenstedelijke distributie. Hiervoor zal voor verduurzaming met name worden 
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gekeken naar elektrische vervangers. Voor de zwaardere categorie zal er ook naar 

andere vormen van verduurzaming worden gekeken. 

4.2 Conventioneel (benzine, diesel, LPG) 

 Beschikbaarheid 4.2.1

Het merendeel (99,1% van de trekkers en 97,6% van de overige vrachtwagens) van 

de vrachtwagens rijdt op diesel21. De Europese markt is aanzienlijk en de 

beschikbaarheid daarom ook groot. Naast verschillende merken en verschillende 

typen binnen één merk, omvat het pakket van ‘opties’ bij vrachtwagens vaak 

verschillende motorvermogens, verschillende tankcapaciteiten, verschillende 

asconfiguraties, wel of geen slaapcabine en bij bakwagens verschillende lengtes van 

het chassis. Het aantal varianten is daarmee enorm groot. 

 

Interessant is wel dat, naast LNG en CNG, LPG bij de trekkers een opmars aan het 

maken is (zie figuur 27). 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 4.2.2

 

Selectie vrachtauto’s conventioneel 

De TCO per marktsegment wordt berekend op basis van representatieve 

conventionele vrachtauto’s. De voor de TCO relevante basisspecificaties van de 

conventionele trekker zijn samengevat in Tabel 12. 

 
Tabel 12: Representatieve trekker conventioneel 
 

 Eenheid Diesel 

Merk en model  DAF CF 440 FT 40 ton  

Uitvoering kW 320 

Belading (gem.) kg Veronderstelde massa trailer: 13.400 

Jaarkilometrage Km/jaar 80.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 20 

 
De onderstaande tabel geeft de geselecteerde voertuigen weer voor drie andere 
marktsegmenten: 7,5 ton, 12 ton en 19 ton.. Deze staan benoemd in Tabel 13. 

 

Tabel 13: Representatieve niet-trekkers conventioneel 
 

 Eenheid Diesel 

Merk en model  Mitsubishi (Fuso) Canter 7,5 ton 

Uitvoering kW 110 

Belading (gem.) kg Veronderstelde belading: 1490 

Jaarkilometrage Km/jaar 50.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 20 

   

Merk en model  DAF LF 210 FA 12 ton  

Uitvoering kW 156 

Belading (gem.) kg Veronderstelde belading: 2400 

Jaarkilometrage Km/jaar 65.000 

                                                
21 Van de 144.634 vrachtwagens die op 1 januari in Nederland geregistreerd waren, reden er 368 op CNG en 447 op 

een brandstof anders dan diesel, benzine, LPG, elektrisch en CNG. Van deze 447 zal het grootste deel LNG betreffen.  
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 Eenheid Diesel 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 20 

   

Merk en model  DAF LF 280 19 ton 

Uitvoering kW 320 

Belading (gem.) kg Veronderstelde belading: 3110 

Jaarkilometrage Km/jaar 65.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 20 

 
Resultaten 

Figuur 30 vergelijkt de TCO’s van de genoemde dieselvarianten. Op basis van de 

hierboven besproken uitgangspunten kost een trekker circa 0,60 €/km22. De helft 

hiervan bestaat uit brandstofkosten. De aanschaf van het voertuig is goed voor circa 

25% van de kosten. De overige 25% gaan op aan met name onderhoud, 

verzekering en (voor een klein deel) motorrijtuigenbelasting.  

 

Opvallend is dat de aanschafprijs van het voertuig in de TCO steeds zwaarder 

meetelt naarmate het voertuig lichter is. Dit is maar voor een klein deel te verklaren 

door het geringere aantal kilometers dat met lichtere vrachtwagens wordt gereden. 

Duidelijk is wel dat de aanschafprijs per eenheid vervoerscapaciteit voor de lichte 

vrachtwagens relatief hoog is. Zo kost een 7,5 ton Mitsubishi/Fuso Canter bakwagen 

ongeveer 50 k€, terwijl een 19 ton LF bakwagen ongeveer 67 k€ kost. Bij 

goederenvervoer middels een trekker (aanschafprijs 80 k€) zal natuurlijk ook de 

aanschaf van een oplegger in een TCO moeten worden meegenomen; dat is hier om 

verschillende redenen23 niet gedaan. 

 

                                                
22 Hierin zijn de kosten voor de trailer niet meegenomen. 
23 Nederland heeft meer opleggers dan trekkers. Soms worden opleggers geladen en wisselt de trekker van oplegger. 

Opleggers hebben ook een aanzienlijk hogere gemiddelde leeftijd; deze lijken daarom langer mee te gaan. 
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Figuur 30: TCO vrachtauto’s conventioneel 
 

 

4.3 Elektrisch 

 Beschikbaarheid 4.3.1

Tot 2019 werden commercieel verkrijgbare elektrische trucks uitsluitend gemaakt 

door bedrijven die (onder andere) bestaande, conventionele bedrijfswagens/ 

vrachtauto’s ombouwden naar elektrisch. Door kleine seriegroottes (ombouwen 

geschiedt volledig handmatig en is behoorlijk arbeidsintensief) en extra kosten voor 

(impliciete) aankoop en verwijdering van conventionele componenten (waarvoor 

maar een deel van de prijs bij doorverkoop kan worden verrekend), waren deze 

trucks gemiddeld een factor tweeënhalf à driemaal zo duur als de conventionele 

varianten. Zonder aanzienlijke subsidies waren deze voertuigen niet tegen 

vergelijkbare kosten als conventionele trucks te maken. Hoewel deze 

(ombouw)bedrijven erg relevant zijn voor het opdoen van ervaring met nieuwe 

technologieën, zullen deze bedrijven waarschijnlijk minder geschikt zijn om bij de 

opschaling van bedrijfswagens een significante rol te spelen. 

 

Vanaf 2020 zijn er ook elektrische vrachtvoertuigen op de markt gekomen, die door 

de grotere/bekende truckfabrikanten worden gemaakt (zie figuur 31). Het gaat 

vooralsnog om kleine(re) series, die veelal vanuit de productielijn van conventionele 

trucks als zogenaamde glider (truck zonder motor) handmatig elektrisch worden 

afgebouwd. De producenten van elektrische vrachtwagens zijn anno 2021 nog bezig 

om een technologische inhaalslag te maken, zoals deze eerder bij de elektrische 

personenwagens en elektrische bussen heeft plaatsgevonden. Er worden daarom 

nog relatief grote stappen gemaakt op het gebied van beschikbare accucapaciteit. 
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Figuur 31: Aantal beschikbare modellen elektrische vrachtauto’s [Elaad, TNO 
update] 
 

 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 4.3.2

 

Selectie vrachtauto‘s elektrisch 

Voor de berekening van de TCO voor de elektrische truck is een elektrische 4x2 DAF 

CF trekker gekozen als representatief model omdat deze de representatieve 

conventionele trekker het dichtst benadert. De relevante gegevens van deze trekker 

zijn in Tabel 14 opgenomen. 
 
Tabel 14: Representatieve trekker elektrisch 
 

 Eenheid Elektrisch 

Merk en model  DAF CF Electric 

Uitvoering kW 210 

Batterijpakket kWh 350 (315 eff.) 

Belading (gem.) kg Veronderstelde massa trailer: 13.400 

Jaarkilometrage Km/jaar 80.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 10 

 

Voor de elektrische bakwagens is eveneens gekeken naar modellen, die 

vergelijkbaar zijn met de in paragraaf 4.2.2 benoemde dieselvarianten. Daarbij is 

voor de 12 ton variant nog geen vergelijkbare elektrische variant gevonden. De 

gevonden varianten en hun belangrijkste kenmerken zijn in Tabel 15 opgenomen. 
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Tabel 15: Representatieve niet-trekkers elektrisch 
 

 Eenheid Elektrisch 

Merk en model  Mitsubishi (Fuso) Canter 7,5 ton 

Uitvoering kW 135 

Batterijpakket kWh 82 

Belading (gem.) kg Veronderstelde belading: 1490 

Jaarkilometrage Km/jaar 50.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 10 

   

Merk en model  DAF LF 19 ton (veronderstelde belading: 

3110 kg) 

Uitvoering kW 250 

Batterijpakket kWh 282 (254 eff.) 

Belading (gem.) kg Veronderstelde belading: 3110 

Jaarkilometrage Km/jaar 65.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 10 

 

Er zijn drie belangrijke functionele specificaties voor de elektrische truck te 

benoemen: 

1. De actieradius is aanzienlijk minder dan de actieradius van een dieseltruck. 

De batterijcapaciteit van de nieuwe modellen is veelal aanzienlijk groter dan 

van eerdere modellen, terwijl het leeggewicht niet of nauwelijks toeneemt. 

2. Het opladen van de batterij kost aanzienlijk meer tijd dan het vullen van een 

tank brandstof. Als deze tijd niet met functionele wachttijd24 kan worden 

gecombineerd, dan gaat dat extra geld kosten in de vorm van 

chauffeurskosten en mogelijk extra vrachtwagens. De trend gaat dan ook 

naar (nog) sneller laden (‘super-fast-charging’ en ‘ultra-fast-charging’). Met 

name vanuit de truck- en busfabrikanten wordt er gewerkt aan de Megawatt 

Charging System (MCS) standaard25. Het ondersteunen van korte 

oplaadtijden heeft meestal wel een prijsverhogend effect op de 

batterijkosten. 

3. Doordat de batterij typisch een veel lagere energiedichtheid heeft dan een 

brandstof, betekent omwisseling naar elektrisch veelal dat het basisvoertuig 

zwaarder wordt. Voor ladingen waarbij de massa (en niet het volume) 

bepalend is voor hoeveel er vervoerd kan worden, betekent dit dat de 

vervangende truck effectief minder lading kan vervoeren. Dit leidt mogelijk 

tot een kostenverhoging (per vervoerde ton). 

 

De verwachting is dat de aanschafprijs van elektrische trucks dankzij opschaling, 

innovaties en kostenreducties (van batterijsystemen) significant omlaag zal gaan. 

Omdat bij de restwaardevaststelling een vergelijking met de dan geldende 

nieuwprijs voor een vergelijkbaar voertuig op zal gaan, wordt er bij deze voertuigen 

uitgegaan van een restwaarde van 10% na vijf jaar (i.p.v. 20%, zoals bij 

conventionele voertuigen). De overweging hierbij is dat de toch al geringe 

batterijcapaciteit (en daarmee de actieradius) verder zal afnemen en daarmee 

mogelijk voor een tweede vorm van inzet na de afschrijvingsperiode te gering 

wordt. Door het batterijpakket te vervangen zouden deze voertuigen weer een tijd 

mee moeten kunnen, maar dit is vanzelfsprekend erg kostbaar. 

                                                
24 Bijvoorbeeld gedurende: laden/lossen, een verplichte pauze en tijden dat de truck sowieso niet rijdt. 
25 Megawatt Charging System (MCS) (charin.global) 

https://www.charin.global/technology/mcs/
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Resultaten 

Figuur 32 toont de TCO van een elektrische vrachtauto op basis van de hierboven 

gemaakte aannames over verbruik, aanschaf en inzet. Een elektrische 4x2 trekker is 

in de operatie (totale kosten per kilometer) ongeveer 39% duurder dan een 

vergelijkbaar dieselvoertuig. De elektrische 7,5 ton en 19 ton elektrische bakwagen 

is ongeveer 57% duurder dan een vergelijkbaar dieselvoertuig. Dit komt met name 

door de hoge aanschafkosten, die gemiddeld bij elektrische vrachtwagens 2,5 keer 

zo hoog zijn. De kosten voor energie zijn met circa 0,14 €/km voor de trekker, circa 

0,05 €/km voor de 7,5 ton vrachtwagen en 0,11 €/km voor de 19 ton vrachtwagen 

gemiddeld de helft lager dan die van een dieselvoertuig. De overige kosten voor 

onderhoud, verzekering en motorrijtuigenbelasting zijn vergelijkbaar26, waarbij 

moet worden opgemerkt dat de kosten voor het vervangen van een batterijpakket 

aanzienlijk kunnen zijn (hetgeen echter binnen de gestelde afschrijvingsperiode en 

kilometrage typisch niet het geval zou moeten zijn). 

 

Figuur 32: TCO vrachtauto’s elektrisch 
 

 

4.4 Waterstof 

 Beschikbaarheid 4.4.1

De beschikbaarheid van commercieel verkrijgbare vrachtwagens op waterstof is 

beperkt. Wel is er al een behoorlijk aantal truckfabrikanten en ombouwbedrijven, 

die een waterstof-aangedreven (proefmodel) truck hebben rijden of dat binnen 

afzienbare tijd gaat doen (zie figuur 33)27. De focus bij de grote truckfabrikanten ligt 

daarbij op het langeafstandstransport, omdat daarvoor de benodigde 

energiehoeveelheden en actieradius het grootst is en de mogelijkheden om 

tussentijds te laden (bij inzet van een elektrische vrachtwagen) te beperkt zijn. De 

verwachting is dat de markt voor waterstof zich niet eerder zal ontwikkelen dan 

2025. Lokaal kunnen echter uitzonderingen gelden, bijvoorbeeld als waterstof lokaal 

als bijproduct voordelig beschikbaar is, of als de overheid hoge kosten rekent voor 

vervuilend vrachtvervoer, zoals in Zwitserland het geval is. Van Hyundai is bekend 

                                                
26 Casco verzekering is voor een duurder voertuig ook wat hoger 
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[Randall, 2020] dat deze tot en met 2025 in totaal 1.600 trucks van het type Xcient 

Fuel Cell aan de Zwitserse markt gaat leveren.  

 

Hyundai is daarmee de eerste fabrikant die de uitlevering van waterstoftrucks aan 

het opschalen is. De concurrentie laat inmiddels zien dat zij ook in staat is om een 

betrouwbaar product op de weg te zetten. Echter, zonder hoge subsidies of hoge 

belastingen (Maut) voor vervuilende vrachtauto’s (zoals in Zwitserland) kan de hoge 

aanschafprijs (en de daaraan gekoppelde hoge TCO) normaliter niet worden 

terugverdiend. Hierdoor is een opschaling voor dit type truck buiten Zwitserland nog 

niet aan de orde.  

 

Relevant is dat technisch gezien de waterstof truck een elektrische truck is met een 

waterstofbrandstofcel range-extender. Wat dat betreft is het logisch dat fabrikanten 

eerst ervaring met elektrische trucks willen opdoen en deze willen opschalen. 

Vervolgens kan de stap naar een waterstoftruck worden gezet, mits er betrouwbare, 

duurzame en bovenal voordelige(re) brandstofcelstacks beschikbaar zijn. 

 

Verschillende fabrikanten zijn inmiddels bezig met de ontwikkeling van waterstof-

verbrandingsmotoren (H2-ICE). Dit bouwt voort op de Europese plannen voor een 

Europese waterstof-economie. Bij bewezen succes kan deze technologie naar 

verwachting wel snel en tegen relatief lage kosten worden opgeschaald. Onderzoek 

vindt nu plaats naar o.a. het rendement van de motor en in hoeverre er nog sprake 

is van uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Wanneer deze technologie 

beschikbaar is voor de markt, kunnen uitspraken worden gedaan over 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en functionaliteit.  

 
Figuur 33: Aantal modellen brandstofcel vrachtauto demonstrators [Diverse 

bronnen] 
 

 

                                                                                                                             
27 Er zijn meer fabrikanten die hebben aangekondigd met een waterstoftruck te gaan testen. Bij de in figuur 33 

genoemde fabrikanten is er echter ook een tijdlijn aangegeven.  
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 Betaalbaarheid en functionele specificaties 4.4.2

 

Selectie vrachtauto waterstof 

Voor de waterstof trekker is een VDL 4x2 trekker gekozen als rekenkundig model28. 

Het verbruik is modelmatig bepaald omdat het verbruik niet publiek bekend is. Het 

verbruik is gebaseerd op het verbruik van de elektrische trekker met een kleinere 

batterij en aangevuld met een waterstof-brandstofcel als ‘range-extender’. 

 
Tabel 16: Representatieve vrachtauto waterstof 
 

 Eenheid Waterstof 

Merk en Model  Niet verkrijgbaar, 

maar VDL 4x2 is 

als rekenkundige 

basis gekozen 

Uitvoering kW 210 

Batterijpakket kWh 72 

Brandstofcel kW 88 

Belading (gem.) kg Veronderstelde 

massa trailer: 

13.400 

Jaarkilometrage Km/jaar 80.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 10 

 

Voor de op waterstof rijdende trucks zijn de volgende functionele specificaties te 

benoemen: 

 Actieradius/laadvermogen: ondanks het gegeven dat de energiedichtheid 

(in MJ/kg) van waterstof meer dan twee keer zo groot is dan van de andere 

brandstoffen, wordt de actieradius – zeker voor een trekker met beperkte 

ruimte voor tanks – toch beperkt door het volume van de tanks waarin de 

waterstof moet worden opgeslagen. Het vloeibaar maken van waterstof kan 

alleen bij temperaturen onder de 20 K (-252,87 ⁰C). Op een voertuig is deze 

conditie nauwelijks te handhaven. Waterstof gasvormig onder druk opslaan 

is dan ook de norm, al betekent dit wel dat daarvoor een hoge druk nodig is. 

Gebruikelijke drukken zijn 350 bar en 700 bar, met een trend naar de 700 

bar. Om één kilogram waterstof op te kunnen slaan is een fles van 30 kg 

nodig. Voor een actieradius van 100 km zal dus 252 kg (8,4 x 30) nodig 

zijn. Een actieradius van 500 km impliceert dan 1260 kg aan massa om 42 

kg waterstof te vervoeren. 

 Tank-/laadtijd: het tanken gaat bij een standaard (SAEJ2601) 700 bar 

tankstation met 1 kg waterstof per minuut aanzienlijk sneller dan snelladen 

(1 kg/min komt overeen met snelladen met 1 MW). Toch kan het tanken 

van een volle tank 30 à 40 minuten duren. De nieuwe H70HF-standaard (in 

ontwikkeling) specificeert een tanksnelheid van 10 kg per minuut. Daarmee 

is de tanktijd vergelijkbaar met het tanken van diesel. 

 Ruimte: de ruimte die nodig is om een (in Nederland veel gebruikte) 

compacte 4x2 trekker op waterstof te kunnen laten rijden, is voor een 

gewenste actieradius van typisch 500 km aan de krappe kant. Op zich zijn 

deze trekkers echter wel interessant voor toepassing van waterstof, omdat 

ze vooral worden ingezet voor langere ritten. Omdat deze langere ritten 

door de (nog) geringere energiedichtheid van batterijen lastig(er) met 

volledig elektrische trucks kunnen worden ingevuld, zijn er juist voor deze 

                                                
28 VDL: hydrogen truck trailer - h2-Share (fuelcelltrucks.eu) 

https://fuelcelltrucks.eu/project/vdl-hydrogen-truck-trailer/
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toepassingen kansen voor waterstof. Op termijn kunnen de 

ruimtebeperkingen worden overkomen door de ontwikkeling van speciaal 

voor waterstof ontwikkelde chassis- en cabine-vormen, in combinatie met 

beter passende vormen van waterstoftanks (en batterijsystemen). Er wordt 

dan ook door fabrikanten en ingenieursbureaus gepuzzeld om een compacte 

trekker met een indrukwekkende actieradius samen te stellen. Voor deze 

rapportage wordt ervan uitgegaan dat deze puzzel bevredigend kan worden 

ingevuld en uiteindelijk resulteert in een waterstof trekker met de 

specificaties zoals aangegeven in Tabel 16. 
 
Omdat (kleinere) bakwagens typisch minder kilometers rijden en relatief vaker stil 
staan, waarmee er dus ook meer gelegenheid zal zijn voor tussentijds opladen, 
worden de kleinste varianten bakwagens voor waterstof buiten beschouwing 

gelaten. Om deze reden is in Tabel 17 alleen de 19 ton bakwagen als representatief 
voertuig opgenomen. 
 
Tabel 17: Representatieve niet-trekker waterstof 
 

 Eenheid Waterstof 

Merk en Model  Hyundai Xcient 19 ton (36 ton samenstel) 

Uitvoering kW 350 

Batterijpakket kWh 73,2 

Brandstofcel kW 190 

Belading (gem.) kg Veronderstelde belading: 3110 

Jaarkilometrage Km/jaar 65.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 10 

 

Resultaten 

Figuur 34 toont de TCO van een waterstof vrachtauto in vergelijking met een 

dieselvrachtauto. Hieruit volgt, dat de totale kosten per kilometer van een waterstof 

vrachtauto ruim driemaal zo hoog zijn als die van een dieselvrachtauto. Dit heeft 

twee belangrijke redenen: (1) de hoge aanschafkosten (bijna vijf tot ruim zes keer 

duurder dan diesel) en (2) de hoge brandstofkosten (ongeveer tweemaal duurder 

dan diesel). De overige kosten voor onderhoud, verzekering en 

motorrijtuigenbelasting zijn vergelijkbaar met die van een elektrische vrachtwagen. 
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Figuur 34: TCO vrachtauto’s waterstof 
 

 
 

De hoge aanschafkosten – vooral bestaande uit de brandstofcelstack, het 

batterijsysteem en een grote koelcapaciteit - maken een waterstoftruck voorlopig 

nog zeer duur. De meerkosten laten zich ook moeilijk terugverdienen, omdat de 

prijs van waterstof (nu nog) hoog is. Een gemiddelde dieselprijs van 1,35 €/l (incl. 

BTW) resulteert in een (mechanische) energieprijs van 10,54 MJ/€29. Terugrekenend 

betekent dit dat voor gelijke energiekosten een kg waterstof 5,69 €/kg30 (incl. BTW) 

zal moeten kosten om met diesel te kunnen concurreren. Momenteel ligt de 

waterstofprijs bij de tankstations in Nederland echter rond de 10 €/kg (incl. BTW). 

Anders dan bij de elektrische truck kan (een deel van) de meerprijs van de 

waterstof vrachtauto (anno 2021) dus niet door lagere operationele kosten worden 

gecompenseerd. De beperkte beschikbaarheid van waterstoftankstations is 

vooralsnog ook een argument om niet voor waterstof te kiezen. Op het moment dat 

rijden op waterstof aantrekkelijk wordt, zal het aantal waterstoftankstations ook 

snel toe kunnen nemen. 

4.5 Gasvormig 

 Beschikbaarheid 4.5.1

In 2019 waren er acht modellen CNG trucks en vijf modellen LNG trucks 

beschikbaar op de Nederlandse markt [NGVA Europe, 2019]31. De afgelopen twee 

jaar zijn er netto één CNG-model (Iveco Stralis NP400) en twee LNG-modellen van 

Volvo (FE en FM LNG) bijgekomen. Alle gevonden modellen zijn zware trekkers. Dit 

geeft aan dat LNG trucks en CNG trucks vooral voor de lange afstand worden 

ingezet en dat is ook logisch; deze trekkers zijn in aanschafprijs ongeveer 40% 

duurder, maar voor wat betreft de brandstofkosten zo’n 30% (CNG) tot 40% (LNG) 

voordeliger dan de dieselvarianten. Om de extra investering in het voertuig terug te 

verdienen, is het zaak om veel kilometers te rijden. Voor de korte termijn helpt het 

dat er voor trucks op LNG en CNG tot eind 2023 geen Maut op de Duitse wegen 

betaald hoeft te worden (DVZ, 2021). De besparing voor transportbedrijven kan, 

                                                
29 Bij een Lower Heating Value (LHV) van 42,7 MJ/kg, een dichtheid van 0,832 kg/l en een motorefficiëntie van 40%. 
30 Bij een Lower Heating Value (LHV) van 119,93 MJ/kg en een aangenomen brandstofcel efficiency van 50%. 
31 Sinds 2019 publiceert de Natural Gas Vehicle Association (NGVA) geen CNG/LNG voertuigcatalogus meer voor 

Europa. Hierdoor is onzeker of het aantal beschikbare CNG/LNG vrachtauto’s in 2020 nog hetzelfde is als in 2019. Er 

is aangenomen dat het aantal modellen stabiel is gebleven. 
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afhankelijk van de gewichtsklasse, oplopen tot 18,7 eurocent per kilometer. Een 

transportondernemer die veel kilometers op de Duitse wegen rijdt, kan daardoor de 

extra kosten van een LNG truck al binnen twee jaar terugverdienen (Transport-

Online, 2021). 

 

Het is relevant te vermelden dat er naast de zogenaamde mono-fuel trucks door een 

aantal fabrikanten ook met dual-fuel motoren wordt geëxperimenteerd. De dual-fuel 

motor blijft in feite een volwaardige dieselmotor (met bijbehorend gunstig 

rendement en brandstofverbruik), maar een deel van de dieselbrandstof wordt 

vervangen door LNG. De prestaties van de truck blijven daarbij min of meer gelijk. 

Als er geen LNG beschikbaar is, dan kan, zonder nadelen, gewoon op diesel worden 

gereden. Als er wel LNG beschikbaar is, dan bepaalt het motormanagement op ieder 

moment in welke mate er in plaats van diesel LNG wordt gebruikt. Gemiddeld rijdt 

een dual-fuel LNG truck met een mix aan brandstof in de orde van 50% LNG en 

50% diesel [TNO, 2016]. Nieuwere voertuigen kunnen ook wel 80% LNG en 20% 

diesel halen, met grotere voordelen voor de CO2-uitstoot. 

 

Ondanks dat een dual-fuel motor kan bijdragen aan de transitie naar schonere 

brandstoffen, maakt het grote aantal variabelen (met name het 

vervangingspercentage) een vergelijking lastig. Dit type truck zal in deze rapportage 

daarom buiten beschouwing worden gelaten. 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties  4.5.2

 

Selectie vrachtauto‘s gasvormig 

Als representatieve vrachtauto is de Iveco Stralis trekker gekozen. Deze is zowel in 

CNG- als in LNG-uitvoering beschikbaar en komt qua specificaties het dichtst in de 

buurt van de conventionele DAF FT CF trekker. In Tabel 18 worden de belangrijkste 

kenmerken van deze trekkers vermeld. 

 
Tabel 18: Representatieve vrachtauto’s gasvormig 
 

 Eenheid LNG CNG 

Merk en Model  Iveco Stralis NP 

460 LNG 4x2 

trekker 

Iveco Stralis NP 460 

CNG 4x2 trekker 

Uitvoering kW 338 338 

Belading (gem.) kg Veronderstelde 

belading: 3110 

Veronderstelde 

belading: 3110 

Jaarkilometrage Km/jaar 80.000 80.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 5 

Restwaarde na 

afschrijvingsperiode 

% 20 20 

 

Resultaten 
Figuur 35 toont de TCO van een CNG en LNG vrachtauto in vergelijking met diesel 
op basis van bovenstaande aannames en uitgangspunten: 

 De totale kosten per kilometer van een CNG vrachtauto zijn iets hoger dan 

die van een dieseltruck. Dit is vooral terug te leiden tot de hogere 

aanschafkosten (circa € 30.000-40.000 meerkosten). De kosten voor 

onderhoud, verzekering en MRB zijn vergelijkbaar. De meerkosten van het 

voertuig laten zich ook niet (snel) terugverdienen met de iets lagere 

brandstofkosten. 

 Een LNG vrachtauto is ongeveer € 20.000-30.000 duurder dan een 

dieselvariant. De kosten voor onderhoud, verzekering en MRB zijn ook hier 

iets hoger door de 4-jaarlijkse keuring van de gasinstallatie en de benodigde 

werkplaatsvoorzieningen. Of de TCO van een LNG truck in de praktijk lager 
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is dan die van de dieseltruck is sterk afhankelijk van het verschil in 

brandstofprijzen. De afgelopen jaren viel de TCO de ene keer iets 

voordeliger uit en de andere keer iets nadeliger. De grootste kostenpost 

voor een LNG truck is de hoge aanschafprijs. Dit vertaalt zich bij de 

beschouwde condities naar ongeveer 0,23 €/km en is daarmee vergelijkbaar 

met CNG, maar ongeveer 0,06 €/km hoger dan diesel. Echter, doordat de 

brandstof (per kilogram) goedkoper is zal de TCO nagenoeg kostenneutraal 

uitpakken. De kosten voor onderhoud, verzekering en 

motorrijtuigenbelasting zijn vergelijkbaar met die van een dieseltruck. 

 Omdat de koper van een CNG of LNG truck in aanmerking komt voor de 

Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen (VAMIL), kan dit een extra voordeel opleveren32. 
 

Figuur 35: TCO vrachtauto’s CNG en LNG 
 

 

4.6 Vloeibare biobrandstoffen (hoge mixen) 

 Beschikbaarheid 4.6.1

In principe kunnen alle vrachtauto’s op lage mixen vloeibare biobrandstoffen rijden. 

Voor hogere blends moeten de vrachtauto’s zijn vrijgegeven.  

 

Biodiesel 

Binnen de EN590-norm mag er in diesel maximaal 7 vol% FAME en ongeveer 30 

vol% GTL en/of HVO worden bijgemengd. In principe kunnen dergelijke EN590-

blends in alle dieselmotoren van vrachtauto’s en bussen worden gebruikt [TNO, 

2020]. De normen voor paraffine brandstoffen (XTL, zoals GTL en/of HVO) zijn 

vastgelegd in de EN15940 norm. In de praktijk kunnen deze brandstoffen in pure 

vorm (100%) worden toegepast in trucks, mits het voertuig daarvoor is 

vrijgegeven. Motorfabrikanten hebben tot heden alleen Euro V en Euro VI trucks 

vrijgegeven voor de EN15940 norm brandstof. Hiervoor is een aparte 

typekeuringstest nodig. In hoeverre motoren zijn vrijgegeven voor het gebruik van 

                                                
32 Zie MIA en VAMIL voor ondernemers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers


RWS INFORMATIE | Definitieve webversie | Routeradar INNOM Marktontwikkeling Wegvervoer 2020 | 15 december 2021 

62 

 

alternatieven voor reguliere diesel kan veelal worden achterhaald via de 

voertuigfabrikant of -leverancier [TNO, 2020]. 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties  4.6.2

De betaalbaarheid van hoge mixen vloeibare biobrandstoffen is geheel afhankelijk 

van de brandstofprijzen. Er is over het algemeen geen sprake van hogere 

voertuigaanschafkosten. Afhankelijk van de brandstof kan er verhoogd onderhoud 

noodzakelijk zijn, maar de kosten zullen - mits het voertuig ervoor is vrijgegeven - 

waarschijnlijk laag zijn. 

 

HVO is circa € 0,16 per liter duurder dan diesel (excl. BTW). De energie-inhoud per 

liter van HVO is geringer dan die van diesel, waardoor voor HVO in totaal een 

toename van ongeveer 21% aan energiekosten te verwachten is. Op de totale TCO 

is HVO, bij de eerdergenoemde aannames, circa 12% duurder. Bij FAME is de 

energie-inhoud per liter nog iets lager dan bij HVO. De prijs van FAME is nagenoeg 

gelijk aan de prijs van diesel, waardoor de energiekosten voor een truck op FAME 

zo’n 9% hoger uitkomen. 

 

De aanschafprijzen van voertuigen die geschikt zijn voor FAME en/of HVO liggen 

hooguit enkele procenten boven de conventionele prijzen. Functionele specificaties 

voor voertuigen met ondersteuning voor HVO (100%) en FAME (30%) zijn 

vergelijkbaar met die van dieselvoertuigen. De TCO’s zijn weergegeven in Figuur 36. 

 
Figuur 36: TCO vrachtauto’s HVO en FAME 
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 Bussen 5

5.1 Inleiding 

 

Bussen worden breed ingezet. Afhankelijk van de toepassing zijn bussen 

verkrijgbaar in verschillende configuraties: 

 In het openbaar vervoer (OV) spreekt men van lijnbussen. Deze zijn verder 

in te delen in stadsbussen, streekbussen en langeafstandsbussen: 

o Stadsbussen worden ingezet binnen de stad of in een stedelijke 

omgeving en komen in verschillende lengtes voor: De midibus (9-

12m), standaard (12m), stretched (15m, 3 assen), de gelede bus 

(18m, 3 assen) en de dubbelgelede bus (25,25m, 4 assen). 

o Streekbussen vervoeren passagiers over het algemeen tussen 

steden en dorpen. Standaard worden hiervoor 12 meter bussen 

ingezet. 

o Langeafstandsbussen zijn meestal touringcars en worden 

bijvoorbeeld ingezet als plaatsvervangend vervoer voor de trein. 

Standaard zijn dit 15 meter lange bussen met 44 zitplaatsen. 

o In 2019 waren er in Nederland 6662 OV-bussen (lijndienstbussen) 

geregistreerd, die gezamenlijk 484,9 miljoen kilometer in Nederland 

reden (CBS-3, 2020). 

 (Inter)nationale langeafstandsbussen en touringcars zijn hoger gebouwd 

(met bagageruimte onder de zitplaatsen) en tussen de 9 en 18 meter lang. 

De meest voorkomende lengte is 12 meter. 

o In 2019 waren er in Nederland 4787 touringcars geregistreerd, die 

gezamenlijk 156,1 miljoen kilometer in Nederland reden (CBS-3, 

2020). 

 

In onderstaande figuren wordt de aantallen bussen per energiedrager weergegeven, 

Met betrekking tot diesel is er vanaf 2009 een licht dalende trend waar te nemen. 

Qua duurzame brandstoffen blijft het aantal CNG bussen de laatste jaren nagenoeg 

gelijk en vindt er een sterke stijging plaats in het aantal elektrische bussen. De 

sterke stijging van elektrische bussen resulteert in een aandeel van 7,6% elektrisch 

per 31-12-2019 en is tot 31-12-2020 verder gestegen naar 12,53% van het totaal 

aantal bussen (Elektrisch, 2021). 

 
Figuur 37: Ontwikkeling en verdeling aantal bussen Nederland tot 2020 
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Figuur 38: Geregistreerde 12-meter bussen op duurzame energiedragers 
 

 
 
Figuur 39: Geregistreerde 18-meter bussen per energiedrager 
 

 
 

Figuur 39 laat zien dat (met name) bij de 18 meter (gelede) bussen de elektrificatie 

al aanzienlijk is. Dat is ook wel logisch, gezien de doelstelling om vanaf 2025 voor 

het OV alleen nog maar zero-emissie voertuigen aan te schaffen. Bovendien zijn 

touringcars bijna nooit gelede bussen. Daarnaast worden gelede bussen juist 

ingezet op drukke lijnen, met name in stedelijk gebied. Daardoor rijden ze met 

lagere gemiddelde snelheden en minder kilometers per tijdseenheid. 

 

Dit hoofdstuk zal focussen op OV-bussen en met name het standaardvoertuig van 

12 meter lengte, omdat daar nog in een relatief korte periode een slag in de 

transitie naar zero-emissie moet worden gemaakt. Voor de touringcars is transitie 

naar zero-emissie veel lastiger, omdat: 

 touringcars een groot deel van de kilometers buiten de Nederlandse grenzen 

rijden. Dit vereist een dekkende Europese tank- en laadinfrastructuur. 

Nederland kan deze transitie niet zelfstandig afdwingen. 

 touringcars lange afstanden rijden met nog kortere pauzes dan bij 

internationaal goederenvervoer (dubbele bezetting chauffeurs). Hierdoor is 

de uitdaging voor elektrificatie nog groter dan bij het internationaal 

goederenvervoer. Waterstof lijkt daarbij een goed alternatief. Vanwege het 

relatief geringe aandeel touringcars versus vrachtwagens, lijkt het logisch 
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dat de schaalvergroting van waterstof vanuit het vrachtvervoer zal moeten 

komen. De verwachting is daarom dat er de komende vijf tot tien jaar niet 

of nauwelijks zero-emissie varianten van touringcars op de markt zullen 

komen. 

 

In dit hoofdstuk worden de beschikbaarheid, betaalbaarheid en functionele 

specificaties van bussen met verschillende energiedragers nader onderzocht en 

besproken. Dit wordt gedaan op de in bijlage A beschreven manier. 

5.2 Conventioneel (benzine, diesel, LPG) 

 Beschikbaarheid 5.2.1

Volgens het CBS (CBS-2, 2020) rijden er circa 9.900 bussen in Nederland. Daarvan 

wordt ruim 58% ingezet in het OV (stads-/lijnbusverkeer) en bijna 42% als 

touringcar (toer-/groepsvervoer) (CBS-3, 2020). Meer dan 50% van de OV-bussen 

zijn twaalf meter of korter. 

 

De OV-vloot bestaat uit circa 30 verschillende merken en 160 verschillende 

modellen en uitvoeringen33. Meer dan 50% hiervan zijn VDL-bussen (marktaandeel 

30%), Mercedes-Benz bussen (22%) en MAN-bussen (12%). De favoriete modellen 

van deze merken zijn: 

 VDL: de LLE120.225 (SB200) – een dieselbus, hieronder gekozen als 

representatief voertuig 

 Mercedes-Benz: de O530 Citaro – een dieselbus 

 MAN: de NL273CNG/2T EEV (272) – een CNG bus 

 

Het overgrote deel van de OV-bussen en touringcars rijdt op diesel (74%) (stand 

31-12-2020); 17% rijdt elektrisch en 9% op CNG. In het OV is het aandeel 

elektrisch en CNG hoger (bijna 35% van de 18 meter bussen wordt elektrisch 

aangedreven). Het aandeel voertuigen met een andersoortige brandstof (LPG, 

benzine, LNG en waterstof) is minimaal.  

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 5.2.2

 

Selectie bus conventioneel 

De TCO wordt berekend voor een 12 meter dieselbus met een stedelijke operatie in 

het openbaar vervoer en een gemiddeld jaarkilometrage van 100.000 km. De VDL 

Citea LLE-120 dient als representatief voertuig (zie tabel 19). Dit is een standaard 

dieselbus (12 meter lang) voor stedelijke OV-diensten. De functionele specificaties 

hiervan zijn opgenomen in tabel 19. 

 
Tabel 19: Representatieve bus conventioneel 

 

 Eenheid Diesel 

Merk en Model  VDL Citea LLE-120 

Uitvoering  12m 

Actieradius Km 700 km (bij een tankinhoud 280 liter en 

een verbruik 38 l/100km) 

Laad-/vultijd Mins Enkele minuten 

Vervoers-

capaciteit 

#zitplaatsen / # 

staanplaatsen / 

#rolstoelplaatsen 

Circa 100 passagiers 

                                                
33 De gebruikte database geeft een overzicht van alle geregistreerde bussen in Nederland. Bovendien bevat de lijst 

een toedeling per kenteken naar bedrijf, hetgeen het mogelijk maakt onderscheid te maken tussen OV-lijndiensten 

en touringcars. De lijst wordt regelmatig geüpdatet en dient als referentie voor rapportages van CROW en CBS. Let 

op, de database bevat ook fouten en dubbeltellingen, waardoor het aantal merken en modellen worden overschat. 
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Resultaten 

Figuur 40 laat de kosten per kilometer zien voor een 12 meter bus op diesel. De 

brandstof- en infrastructuurkosten zijn in dezelfde kleur weergegeven, omdat de 

infrastructuurkosten in de praktijk vaak met de brandstofkosten worden verrekend. 

De volgende observaties zijn te maken: 

 De aanschafkosten zijn met € 0,22 per kilometer relatief laag voor 

dieselbussen.  

 De grootste kostenpost voor de operatie van een 12 meter OV-bus zijn de 

brandstofkosten, circa € 0,45 per kilometer.  

 Voor onderhoud is uitgegaan van € 0,18 per kilometer. 

 De kosten voor verzekering en motorrijtuigenbelasting zijn relatief laag. 

 

Figuur 40: TCO 12 meter OV-bus voor alle beschouwde energiedragers 
 

 

5.3 Elektrisch 

 Beschikbaarheid 5.3.1

Het volgende overzicht van beschikbare elektrische bussen en busmerken kan 

worden geven: 

 VDL levert sinds 2016 elektrische bussen. Deze zijn uitgevoerd met plug-in 

laadsystemen en pantograaflaadsystemen. Batterijcapaciteiten variëren van 

216 tot 420 kWh. VDL biedt elf modellen elektrische bussen aan, in 

verschillende maten, variërend van midibus (9-12m), standaard (12m) tot 

gelede bus (18m, 3 assen). In de huidige Nederlandse vloot rijden de 

volgende elektrische modellen van VDL:  

o VDL Citea LLE-99 Electric  

o VDL Citea LLE-115 Electric 

o VDL Citea SLF-120 Electric  

o VDL Citea SLE-120 Electric 

o VDL Citea SLE-129 Electric 

o VDL Citea SLFA-180 Electric  

o VDL Citea SLFA-181 Electric 

o VDL Citea SLFA-187 Electric 



RWS INFORMATIE | Definitieve webversie | Routeradar INNOM Marktontwikkeling Wegvervoer 2020 | 15 december 2021 

67 

 

 BYD is een grote leverancier uit China. BYD levert bussen met vrij grote 

batterijpakketten (300 kWh). 

 Ebusco is een Nederlandse leverancier die in China elektrische bussen laat 

bouwen en deze zelf verder geschikt maakt voor de Europese markt. De 

bussen worden standaard geleverd met een batterijpakket van 311 kWh, 

maar maatwerk is mogelijk. 

 Solaris is een Poolse leverancier van bussen en levert zowel diesel, hybride, 

CNG als elektrische bussen. De bussen zijn standaard uitgerust met een 

plug-in laadsysteem of een pantograafsysteem. De accucapaciteit is 

maatwerk. 

 Volvo levert elektrische en hybride bussen in heel Europa. 

 Mercedes-Benz biedt de eCitaro G aan, die inmiddels een batterijpakket van 

396 kWh kan herbergen.  

 MAN levert inmiddels de MAN Lion's City E inmiddels in een 12 en een 18 

meter uitvoering. 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 5.3.2

 

Selectie bus elektrisch 

De TCO wordt berekend voor een elektrische 12 meter bus, die wordt ingezet als 

stadsbus in het openbaar vervoer en een gemiddeld jaarkilometrage van 100.000 

km heeft. De VDL Citea SLE-120 Electric dient als representatief elektrisch voertuig 

(zie tabel 20). Aannames over aanschaf en verbruik volgen hieronder. 

 
Tabel 20: Representatieve bus elektrisch 
 

 Eenheid Diesel 

Merk en Model  VDL Citea SLE-120 Electric 

Uitvoering  12m stadsbus/streekbus (2 assen) 

Accupakket variërend van 216 tot 350 kWh 

Actieradius Km 170 km (bij 216 kWh een verbruik van 130 

kWh/100km) 

Laad-/vultijd Mins 50 mins (snelladen met Combo2 

laadstekker en 30kW laadvermogen) 

5 mins (snelladen met pantograafoptie en 

450kW laadvermogen) 

Vervoers-

capaciteit 

#zitplaatsen / # 

staanplaatsen / 

#rolstoelplaatsen 

Totaal +/- 82 personen (ledig gewicht en 

capaciteit zijn afhankelijk van het 

geselecteerde batterijpakket) 

 

De volgende observaties kunnen worden gemaakt: 

 De actieradius van de elektrische Citea is met 170 kilometer (bij 216 kWh) 

bijna driekwart lager dan de actieradius van het vergelijkbare conventionele 

Citea-model (700 km). De actieradius kan wel met een groter accupakket 

worden vergroot tot 270 kilometer (350 kWh). 

 Afhankelijk van het laadsysteem kan de elektrische Citea in 5 tot 50 

minuten weer worden opgeladen, naar gelang er langzaam (30 kW) of snel 

(430 kW) moet worden geladen. Met de snellaadoptie is de laadtijd 

vergelijkbaar met een dieselbus, maar na deze vijf minuten snelladen is de 

accu niet vol. Dit is dus niet te vergelijken met een volle dieseltank. 

 Ook de vervoerscapaciteit is kleiner met een elektrisch busmodel: 82 

personen vergeleken met 100 personen in een dieselbus (18% minder). 

 

Resultaten 

Figuur 40 laat de kosten per kilometer zien voor een elektrische 12 meter bus (in 

vergelijking met een 12 meter dieselbus). De infrastructuurkosten zijn meegenomen 
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in de brandstofkosten, omdat deze in de praktijk vaak met elkaar worden 

verrekend. De volgende observaties zijn te maken: 

 De TCO van elektrische bussen is met 35% toch nog aanzienlijk hoger dan 

de dieselvariant. Dit komt met name door de hogere aanschafprijs van het 

voertuig. De grootste kostenpost voor de operatie van een elektrische 12m 

bus zijn de aanschafkosten, circa € 0,50 per kilometer. Voor het 

dieselvoertuig ligt dat met € 0,22 per kilometer op minder dan de helft 

daarvan. 

 In de operatie (c.q. brandstofkosten) zijn elektrische bussen veel goedkoper 

dan diesel. De pure kosten voor energie (excl. belasting en infrastructuur) 

zijn gering: nog geen € 0,10 per kilometer. De additionele kosten van € 

0,13 per kilometer34 maken dat het verschil ten opzichte van diesel wel 

kleiner wordt. 

 Ook de onderhoudskosten voor elektrische bussen zijn met € 0,15 per 

kilometer significant (maar wel lager dan voor diesel); 

 De kosten voor verzekering en MRB zijn relatief laag. 

5.4 Waterstof 

 Beschikbaarheid 5.4.1

In Nederland worden enkele waterstofbussen in de dienstregeling ingezet. Vooral in 

gebieden waar de inwonersdichtheid laag is en waar dorpen ver uit elkaar liggen, 

zijn waterstofbussen een populair alternatief voor elektrische bussen: 

 Sinds eind 2019 rijden er in Groningen en Drenthe onder vervoerbedrijf 

Qbuzz 22 waterstof-elektrische bussen. 

 Sinds 8 juli 2020 rijdt Connexxion met vier waterstofbussen op R-net lijn 

436 in de concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee.  

 

De marktontwikkeling van waterstofbussen is minder ver dan voor elektrische 

bussen. Dit ziet men ook terug in het aantal beschikbare modellen. Het gaat hier 

eigenlijk doorgaans om kleine pilotseries (de prototypefase is inmiddels 

gepasseerd). Bekende merken en modellen zijn onder andere: 

 Van Hool: A330 

 VDL: Citea SLF-120 Electric H2 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties  5.4.2

 

Selectie bus waterstof 

De TCO wordt berekend voor een 12 meter waterstofbus, die wordt ingezet als 

stadsbus in het openbaar vervoer en een gemiddeld jaarkilometrage van 100.000 

km heeft. Als representatieve bus op waterstof dient een Van Hool A330. De bussen 

zijn uitgerust met de nieuwste Fuel Cell module van Ballard Power Systems en een 

elektrische tractiemotor van Siemens met 210 kW vermogen. Aannames over 

aanschaf en verbruik volgen hieronder. 

 

                                                
34 Hierbij wordt verondersteld dat de infrastructuur over een 2x langere periode kan worden afgeschreven dan de 

voertuigen zelf. 
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Tabel 21: Representatieve bus waterstof 
 

 Eenheid Waterstof 

Merk en Model  Van Hool A330 

Uitvoering  12m stadsbus/streekbus (2 assen) 

Actieradius Km Circa 400 km (bij een tankinhoud van 38,2 

kg en een verbruik van ca. 8 kg/100km) 

Laad-/vultijd Mins 8 mins (bij vulsnelheid van 1,5 kg/min) 

Vervoers-

capaciteit 

#zitplaatsen / # 

staanplaatsen / 

#rolstoelplaatsen 

Totaal circa 75 (29 / 46-49 / 2) 

 

De volgende observaties kunnen worden gemaakt: 

 De actieradius van de elektrische Citea is met circa 375 kilometer ongeveer 

de helft van een vergelijkbare dieselbus (700 km). 

 De vultijd is wel wat langer dan bij een dieselvoertuig (uitgaande van een 

vulsnelheid van 1,5 kg/min). 

 De vervoerscapaciteit is vergelijkbaar met een elektrische bus: 75 personen 

vergeleken met 100 personen voor diesel (25% minder).  

 

Resultaten 

Figuur 40 laat de kosten per kilometer zien voor een 12 meter waterstofbus (in 

vergelijking met de 12 meter varianten op basis van de overige energiedragers). De 

infrastructuurkosten zijn opgenomen in de brandstofkosten, omdat deze in de 

praktijk vaak met elkaar worden verrekend. De volgende observaties zijn te maken: 

 De TCO van waterstofbussen is bijna tweemaal hoger vergeleken met diesel. 

 De grootste kostenpost voor de operatie van een 12 meter waterstofbus zijn 

de aanschaf- en de brandstofkosten. Aanschafkosten bedragen circa € 0,75 

per kilometer, brandstofkosten circa € 0,47 per kilometer. 

 Ook de onderhoudskosten voor waterstofbussen zijn met € 0,30 per 

kilometer hoger dan bij de overige varianten. Dit komt omdat de 

waterstofinstallatie vaker controle en vervanging vraagt; 

 De overige kosten, voor verzekering en MRB, zijn relatief laag. 

5.5 Gasvormig 

 Beschikbaarheid 5.5.1

Er is op het moment van rapportage een groot aanbod aan CNG bussen [NGVA 

Europe, 2019]35. Vrijwel iedere busfabrikant op de Europese markt biedt CNG 

bussen aan. Het aanbod is stabiel. 

 

Het aanbod LNG bussen is met drie modellen in Europa nog steeds klein en ook niet 

echt gericht op het openbaar vervoer. Sinds 2019 heeft Scania twee nieuwe 

touringcar-modellen geïntroduceerd. Solbus heeft haar aanbod teruggebracht van 

twee naar één model, een 18 meter bus voor stedelijk-regionaal vervoer. 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 5.5.2

 

Selectie bus gasvormig 

De TCO wordt berekend voor een 12 meter CNG bus (met CNG en bio-CNG). De 

beschikbaarheid van LNG bussen is klein. In Nederland rijden geen LNG bussen [RR-

                                                
35 Sinds 2019 publiceert de Natural Gas Vehicle Association (NGVA) geen CNG/LNG voertuigcatalogus meer voor 

Europa. Hierdoor is onzeker of het aantal beschikbare CNG/LNG bussen in 2020 nog hetzelfde is als in 2019. De 

aanname is dat het aantal modellen stabiel is gebleven. 
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SBM, 2020]. De Mercedes-Benz Citara (G) NGT dient als representatief voertuig 

voor CNG. Aannames over aanschaf en verbruik volgen hieronder. 

 
Tabel 22: Representatieve bus gasvormig 
 

 Eenheid CNG 

Merk en Model  Mercedes-Benz Citara (G) NGT 

Uitvoering  12m stadsbus 

Actieradius Km 780 km (bij een tankinhoud van 

365 kg en een verbruik van 68 

kg/100km) 

Laad-/vultijd Mins Enkele minuten 

Vervoerscapaciteit #zitplaatsen / # 

staanplaatsen / 

#rolstoelplaatsen 

#personen totaal: 

12m: 103 – een 10m: 86  

18m: 157  

 

De volgende observaties kunnen worden gemaakt: 

 De actieradius van de CNG bus is typisch iets geringer dan van een 

dieselvariant. 

 De laad-/vultijd is vergelijkbaar met diesel. 

 Ook de vervoerscapaciteit is vergelijkbaar met diesel. 

 

Resultaten 

Figuur 40 laat eveneens de kilometerkosten zien voor een 12 meter bus op CNG en 

bio-CNG (in vergelijking met de 12 meter bussen op overige energiedragers). De 

volgende observaties zijn te maken: 

 De TCO van een CNG bus is vergelijkbaar met diesel. De aanschafkosten 

voor het voertuig zijn circa € 40.000 hoger en ook de onderhoudskosten zijn 

iets hoger, maar de investeringskosten worden over het algemeen 

terugverdiend door de lagere brandstofkosten. De kosten voor verzekering 

en MRB zijn relatief laag. 

 Rijden op bio-CNG is iets duurder als gevolg van de hogere brandstofkosten, 

maar op de totale TCO scheelt het maar 15% ten opzichte van diesel. 

 Vanwege fiscale voordelen (bijvoorbeeld voor de Duitse en Zwitserse Maut-

regeling) kan de TCO van een voertuig op CNG of LNG toch gunstiger 

uitpakken dan die van een vergelijkbaar dieselvoertuig. 

5.6 Vloeibare biobrandstoffen (hoge mixen) 

 Beschikbaarheid 5.6.1

In principe kunnen alle bussen op lage mixen vloeibare biobrandstoffen rijden. Voor 

hogere blends moet het voertuig zijn vrijgegeven door de fabrikant.  

 

Biodiesel 

Binnen de EN590-norm mag er maximaal 7 vol% FAME en ongeveer 30 vol% GTL 

en/of HVO worden bijgemengd. In principe kunnen dergelijke EN590-blends in alle 

dieselmotoren van vrachtauto’s en bussen worden gebruikt [TNO, 2020]. De 

normen voor paraffine brandstoffen (XTL, zoals GTL en/of HVO) zijn vastgelegd in 

de EN15940 norm. In de praktijk kunnen deze brandstoffen in pure vorm (100%) 

worden toegepast in bussen, mits het voertuig daarvoor is vrijgegeven. In hoeverre 

motoren zijn vrijgegeven voor het gebruik van alternatieven voor reguliere diesel 

kan veelal worden achterhaald via de voertuigfabrikant of -leverancier [TNO, 2020]. 

 Betaalbaarheid en functionele specificaties 5.6.2

De betaalbaarheid van hoge mixen vloeibare biobrandstoffen is geheel afhankelijk 

van de brandstofprijzen. Er is over het algemeen geen sprake van hogere 
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voertuigaanschafkosten. Afhankelijk van de brandstof kan er verhoogd onderhoud 

noodzakelijk zijn, maar de kosten hiervan zullen - mits het voertuig ervoor is 

vrijgegeven - waarschijnlijk laag zijn.  

 

HVO is circa € 0,1536 per liter duurder dan diesel (excl. BTW). Op een dieselprijs van 

1,02 €/l zijn dit circa 15% meerkosten. Op de totale TCO is HVO circa 5% duurder. 

Voor FAME (30%) zijn er typisch geen meerkosten. 

 

De functionele specificaties van voertuigen met HVO (100%) en FAME (30%) zijn 

vergelijkbaar met die van dieselvoertuigen. Om de genoemde redenen valt de TCO 

voor FAME samen met de TCO voor diesel. Voor HVO ligt de TCO door het 

genoemde verschil in brandstofprijs iets hoger dan bij diesel. 

                                                
36 Het verschil in productiekosten tussen HVO en diesel is feitelijk hoger, maar vanwege de aanmelding van deze 

brandstof onder de RED-verplichting, hoeft de gebruiker alleen een deel van de meerkosten te betalen. FAME kan 

daardoor zonder meerkosten geleverd worden. 
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 Conclusie 6

Personenauto’s 

Veruit het grootste deel van de personenvoertuigen in Nederland rijdt op 

conventionele energiedragers, met name benzine en diesel. Personenvoertuigen op 

benzine en diesel zijn dan ook in alle soorten en maten verkrijgbaar. Personenauto’s 

met als energiedrager (batterij-)elektrisch, waterstof of CNG zijn vergeleken met 

diesel- en benzinevoertuigen nog beperkt beschikbaar. Bovendien zijn elektrische en 

waterstofauto’s vaak duurder in aanschaf en hebben afwijkende functionele 

specificaties. Batterij-elektrische personenvoertuigen zijn momenteel zowel in 

aantallen als merken/modellen wel sterk in opkomst. 

 

De kosten voor de gebruiker van voertuigen op verschillende energiedragers laten 

zich lastig vergelijken, omdat er nog maar een beperkt aantal (vergelijkbare) 

voertuigen op duurzame energiedragers beschikbaar is. Daarnaast verschillen de 

onderlinge verhoudingen ook nog eens per RDC-segment. Dit betekent dat in deze 

studie soms verschillende merken en modellen op de verschillende energiedragers 

met elkaar vergeleken zijn. Verschillen tussen kosten worden daarom ook deels 

veroorzaakt door de keuze voor de verschillende modellen (merk/model). 

 

Bestelauto’s 

Het merendeel van de beschikbare modellen rijdt op diesel. Deze voertuigen zijn 

dan ook in alle soorten en maten verkrijgbaar. Bestelauto’s met als energiedrager 

(batterij-)elektrisch ondervinden een sterke groei in absolute aantallen en aantal 

modellen. Aan de hand van voorgaande rapportages is tevens te zien dat de groei in 

het aantal modellen sneller verloopt dan eerdere inschattingen. Waterstof 

bestelauto’s zijn nog maar beperkt beschikbaar. Deze voertuigen zijn nog maar kort 

op de markt of zijn net geïntroduceerd. De komende jaren zal het aanbod sterk 

toenemen. Bestelauto’s op CNG zijn ruim beschikbaar, al is er een dalende trend te 

zien in het aantal modellen dat toetreedt tot de markt. LNG is niet verkrijgbaar voor 

bestelvoertuigen. CNG, elektrische en waterstofauto’s zijn vaak nog duurder in 

aanschaf en hebben afwijkende functionele specificaties ten opzichte van 

conventionele bestelwagens. De komende jaren zullen met name batterij-elektrische 

en waterstofvoertuigen sterk doorontwikkeld worden, waardoor de TCO voor 

dergelijke voertuigen aanzienlijk gaat veranderen. 

 

Vrachtauto’s en bussen 

Op 1 januari 2020 reed veruit het grootste deel van de vrachtwagens (98,0%) en 

bussen (84%) op diesel. Vrachtwagens en bussen op diesel zijn dan ook in alle 

gewenste soorten en maten verkrijgbaar. De verkrijgbaarheid van vrachtwagens en 

bussen op alternatieve brandstoffen neemt in algemene zin steeds verder toe.  

 

Over de gehele linie nam het percentage vrachtwagens op diesel tussen januari 

2015 tot januari 2021 af. Bij de lichte trekkers is de afname met 1,44% het meest 

significant; bij de zware trekkers is een afname met 0,73% geconstateerd. Bij de 

lichte vrachtwagens is een afname van 0,66% van dieselvrachtwagens te zien, 

terwijl dat bij de zware en middelzware (bak-) vrachtwagens minder is (0,21%, 

respectievelijk 0,17%). Bij de bussen was een afname van 91% naar 84% te zien. 

In 2020 is deze afname versneld doorgezet ten gunste van de elektrische varianten. 

 

Een belangrijke constatering uit de waargenomen trends in aantallen vrachtwagens 

per energiedrager, gecombineerd met de beschikbaarheid van de desbetreffende 

trucks, is dat de inzet en exploitatie van vracht- en bedrijfswagens sterk gedreven 

wordt door de beschikbaarheid en de kosten. De kosten bestaan enerzijds uit 

operationele kosten, met name energiekosten (bijvoorbeeld uitgedrukt in ton/km) 
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en chauffeurskosten, en anderzijds uit investeringskosten, bijvoorbeeld in de 

aanschaf van het voertuig en in tank-/laadinfrastructuur.  

 

Bij de OV-bussen wordt het elektrificeren met name gedreven door de regelgeving 

en concessie-eisen, waarbij de eis dat er vanaf 2025 alleen nog nieuwe zero-emissie 

OV-bussen worden aangekocht leidend is. 

 

De aanschaf van dieselvoertuigen vraagt nog steeds de geringste investering, maar 

operationeel is een dieselvoertuig al lang niet meer het voordeligst. Met elektrisch 

aangedreven voertuigen kan, onder gunstige condities37, tot 60%38 aan 

energiekosten worden bespaard (zie Figuur 41). Dit vraagt echter wel een 

investering in (nog) aanzienlijk duurdere elektrische voertuigen, een investering in 

laadinfrastructuur en mogelijk ook aanpassingen in de operatie, met daarbij 

mogelijk extra wachttijden voor personeel en soms ook een noodzakelijke 

uitbreiding van de vloot. Naast het gegeven dat dit voor drempels (in de vorm van 

extra investeringen vooraf en extra complexiteit voor de ritplanningen) zorgt, kan 

ten tijde van deze rapportage een overstap naar elektrisch door de effecten op de 

operatie (extra chauffeurskosten en meer voertuigen voor eenzelfde operatie) onder 

de streep toch nog negatief uitpakken.  

 

Figuur 41: Kosten per MJ aan mechanische energie (voor transmissie) 

 

 
 

Veel van de genoemde problematiek rondom de inzet van elektrische vrachtwagens 

en (in mindere mate ook) bussen zal door innovaties en kostenreducties (door 

grotere productieaantallen) kunnen worden gereduceerd en mogelijk zelfs worden 

opgelost.  

 

Een punt van aandacht, waarbij de (lokale) overheden kunnen ondersteunen, is het 

faciliteren van publieke snellaadvoorzieningen voor commerciële voertuigen, met 

name op locaties waar chauffeurs van een pauze kunnen genieten (al dan niet in het 

kader van de rij- en rusttijdenwet). Belangrijk aspect daarbij is dat er met hoge 

vermogens (> 300 kW, maar mogelijk zelfs ≥ 600 kW) moet kunnen worden 

                                                
37 Grote elektriciteitsverbruikers betalen aanzienlijk lagere kosten per kWh. Indien laadinfra kan worden aangesloten 

achter een aansluiting van een grootverbruiker, dan levert dat een aanzienlijk voordeel op. 
38 Een besparing tussen 34% en 50% aan energiekosten, rekening houdend met een investering in laadinfrastructuur 

wordt als realistisch beschouwd. 
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geladen en dat de laadvoorzieningen breed beschikbaar zijn en bij voorkeur ook 

kunnen worden gereserveerd. Denk daarbij aan parkeerplaatsen bij 

lunchvoorzieningen en parkeerplaatsen langs de snelwegen (verzorgingslocaties) 

met opstelplaatsen voor vrachtwagens. 

 

Kansen voor elektrisch zijn er nu al, met name in stedelijk gebied. Elektrisch 

impliceert 0-emissie aan lokale uitstoot, waardoor milieuzones geen hindernis 

vormen. Hoewel nog maar op zeer beperkte schaal beschikbaar, zouden hybride 

(plug-in) voertuigen uitkomst kunnen bieden om in een emissiezone elektrisch te 

kunnen rijden. Belangrijk daarbij is de handhaving en controle. Aan technische 

oplossingen (zoals geautomatiseerde overschakeling naar elektrisch: geofencing) en 

regelgeving wordt gewerkt. Fabrikanten zijn terughoudend met de introductie van 

modellen vanwege omdat deze regelingen nog niet beschikbaar zijn. Een andere 

reden is dat hybride oplossingen mogelijk alweer snel achterhaald kunnen zijn door 

verdere ontwikkelingen op batterijtechnologie en laadinfrastructuur, waardoor de 

nadelen van volledig elektrisch geringer worden en hybride oplossingen (deels) 

overbodig.  

 

Na elektrisch zijn, ten tijde van deze rapportage, de kosten voor de energiedragers 

LNG, Bio-LNG en LPG het laagst, op de voet gevolgd door CNG en Bio-CNG (zie 

figuur 41). Ook voor deze energiedragers zijn extra investeringen in het voertuig en 

tankinfrastructuur nodig, zij het beduidend geringer dan bij elektrisch. Het grootste 

voordeel ten opzichte van elektrisch zit in de mogelijkheid om dieselvoertuigen een 

op een te vervangen, zonder dat er aanpassingen in de operatie (door de beperkte 

actieradius en relatief lange oplaadtijdtijd) nodig zijn. Voor deze brandstoffen zijn 

vrachtwagens met Otto-motoren39 nodig. De beschikbaarheid van modellen is de 

afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, met name in het zware segment. Dit 

verklaart ook de sterke stijging van LNG trekkers. 

 

Getalsmatig zijn benzine en LPG nog de ‘grootste’ concurrenten van de dieseltrucks 

met respectievelijke aandelen van 0,8% en 0,4%, waarbij de lichte vrachtwagen op 

benzine met 5,6% binnen deze categorie het grootste aandeel vertegenwoordigt. 

Met 2,7% is ook LPG binnen deze categorie vrachtwagens goed vertegenwoordigd. 

Bij de lichte trekkers groeit het aandeel LPG. Bij de overige categorieën is het 

aandeel LPG stabiel. Het aandeel benzinevoertuigen is tussen 2015 tot 2021 

nagenoeg constant gebleven. De aanname is dat deze benzinevoertuigen nauwelijks 

kilometers maken, omdat de exploitatie anders veel duurder uit zal komen dan bij 

de voertuigen op andere energiedragers. De beschikbaarheid van benzine en LPG 

trucks is ongeveer gelijk aan die van LNG en CNG trucks, omdat deze op dezelfde 

verbrandingsmotoren (Otto-principe) is geënt. De opleving van LPG bij de trekkers 

kan dan ook worden toegeschreven aan de toenemende beschikbaarheid van 

krachtige(re) trekkers met Ottomotoren (met name gedreven door de vraag naar 

LNG en CNG voertuigen), in combinatie met het grote aantal locaties waar LPG kan 

worden getankt. De ontwikkeling van de prijs van LPG in relatie tot de prijs van CNG 

en met name LNG zal in grote mate bepalen hoe deze markt zich verder zal 

ontwikkelen. Hierin kan de overheid, middels accijnzen en vergunningen voor 

LNG/CNG-stations, natuurlijk sturend optreden. 

 

De dieselvervangers HVO en FAME kunnen - mits toegelaten door de fabrikant - 

redelijk eenvoudig ingezet worden en vragen dus nauwelijks om een extra 

investering. Het gebruik van deze brandstoffen is daarmee met name prijs- (en 

aanbod) gestuurd. Ook hier kan de overheid middels accijnzen het gebruik sturen. 

 

                                                
39 Ook wel spark-ignited of benzinemotoren genoemd. 
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Op het gebied van waterstof is nog veel onzeker. Een constatering is dat er kansen 

liggen voor waterstof voor vrachtwagens en tourbussen, die veel kilometers maken 

en daardoor ook een relatief grote impact op de CO2-uitstoot en emissies in het 

algemeen hebben. Denk daarbij aan Europees internationaal transport. Trekkers (en 

opleggers) die per jaar meer dan 200.000 kilometer rijden zijn eerder regel dan 

uitzondering. Tijd voor stekkerladen in de operatie is er nauwelijks, dus snel 

waterstof tanken zou een oplossing kunnen bieden. Fabrikanten van vrachtwagens 

(en personenwagens) zien deze kansen en investeren daarom (ook) in 

waterstoftechnologie. Hetzelfde geldt voor olie/gasmaatschappijen, die kansen zien 

om hun kennis, kunde en infrastructuur (ook) voor waterstof in te gaan zetten. Er 

lopen meer proeftuinen op het gebied van waterstof dan ooit tevoren en dat is 

veelzeggend.  

 

Het grootste pijnpunt met waterstof is dat groene waterstof uit groene elektriciteit 

moet komen en dat daarvoor twee keer een omzetting nodig is met een aanzienlijk 

ketenverlies (zie figuur 42). Hierbij heeft de electrolyzer een typisch rendement van 

70%, vraagt de H2-compressor ongeveer 4 kWh per kg en heeft het 

brandstofcelsysteem een typisch gemiddeld rendement van 55%. Vervolgens moet 

de elektrische energie nog in mechanische energie worden omgezet (typisch 

gemiddeld rendement: 90%). Voor het ketenrendement van groene elektrische 

stroom naar mechanische energie komt dat neer op ongeveer 31%. Ter 

vergelijking: bij een elektrisch voertuig mag worden gerekend met een rendement 

tussen lader en mechanische energie van ongeveer 82%. 

 

Een grootschalige overstap naar hernieuwbare energie biedt echter wel kansen voor 

waterstof, omdat waterstof aanzienlijk voordeliger kan worden opgeslagen dan 

elektriciteit in batterijen. Als -met name op momenten dat hernieuwbare bronnen 

onvoldoende beschikbaar zijn- elektriciteit toch uit waterstof moet worden gehaald, 

dan is direct rijden op waterstof een aantrekkelijk alternatief. De verwachting is dat 

duurzaam opgewekte waterstof op grote schaal niet eerder beschikbaar zal zijn dan 

2030. Grootschaligheid is nodig voor prijsverlagingen. Dat is dan ook de reden dat 

de meeste vrachtwagenfabrikanten hun aanbod van commercieel aangeboden 

varianten pas later dit decennium in hun roadmap hebben staan.  

 

Figuur 42: Proces omzetting elektriciteit naar waterstof en weer terug40 

 

 
                                                
40 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890420311778) 

Bron: Piraino, Genovese, Fragiacomo, 2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890420311778
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De onzekerheid over wat het waterstofverbruik in Nederland op de lange termijn 

gaat doen is groot en dat zien we terug in de voorspellingen, zo laat ook een in 

2020 door TNO uitgevoerde inventarisatie zien (zie figuur 43). Dit heeft natuurlijk 

met de rol van waterstof bij de verduurzamingsslag te maken en uiteindelijk ook 

met de prijs per kg waterstof. 

 

Figuur 43: Geprojecteerd verbruik van waterstof in Nederland41 

 

 
 

Over de prijs van waterstof lopen de voorspellingen daarom ook behoorlijk uiteen. 

De Europese Commissie heeft daar onderzoek naar laten doen. Dit onderzoek laat 

zien dat de prijzen kunnen variëren van 3,84 €/kg tot 11,17 €/kg. Ter vergelijking: 

met een kilogramprijs van € 3,84 zou waterstof als energiedrager zich momenteel 

tussen de prijs voor CNG en Bio-CNG positioneren; nog altijd significant duurder dan 

commercieel geladen stroom voor een elektrisch voertuig. 

 

Figuur 44: Prijsvoorbeelden waterstof t.g.v. een positief/negatief scenario42  

 

 

                                                
41 (https://energy.nl/en/publication/hydrogen-in-the-netherlands-a-review-of-recent-dutch-scenario-studies/) 
42 (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en) 

Uitsplitsing van de kosten voor geleverde waterstof in 2020 –

voorbeeldgevallen

Bron: Europese Commissie, 2020

(MWh H2 LHV = 30 kgH2)

https://energy.nl/en/publication/hydrogen-in-the-netherlands-a-review-of-recent-dutch-scenario-studies/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e4afa7d-d077-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
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Voor opschaling is het noodzakelijk dat de prijs voor waterstof omlaaggaat. Het 

Hydrogen Councel (zie figuur 45) rekende voor dat de prijs tussen de 4 en de 6 

dollar zou moeten komen te liggen. Voor Europa, met gemiddeld gezien hogere 

brandstofprijzen, zou dat wellicht wat hoger mogen zijn, maar deze constatering is 

in lijn met de vergelijking uit figuur 41. De overheid kan middels subsidies en 

accijnzen sturen naar een break-even punt voor waterstof. Als de prijs voor 

waterstof aantrekkelijk wordt, dan zullen implementaties snel volgen, waarbij ook 

de verbrandingsmotor op waterstof kan helpen om de transitie te versnellen. Een 

dergelijke motor heeft een iets lager rendement dan een brandstofcel, geen CO2- 

uitstoot en slechts een fractie van de NOx-uitstoot van een verbrandingsmotor op 

diesel43. 

 

Figuur 45: Prijsontwikkeling waterstof, gekoppeld aan toepassingsgebied 

 

 
 

De kosten van elektrische bussen liggen (nog) iets hoger dan van dieselbussen. 

Bussen op waterstof zijn nog twee à drie keer duurder dan dieselvarianten. Bussen 

op CNG zijn iets duurder dan bussen op diesel; bussen op LNG zijn ongeveer even 

duur als diesel. Bij OV-bussen is de transitie naar 0-emissie al in volle gang, met 

name gestuurd door (lokale) overheden, die in concessies 0-emissie voertuigen 

verlangen. De hiervoor ontwikkelde technologie wordt inmiddels ook hergebruikt in 

elektrische vrachtwagens. Met de huidige stand van zaken kunnen ook regionale 

lijnen, zij het met tussentijds opladen, worden gereden. 

 

Heel anders is het bij de touringcars. Bij deze categorie bussen is het afleggen van 

een grote afstand in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo mogelijk nog belangrijker 

dan bij vrachtvervoer. Het is dan ook niet voor niets dat dergelijke bussen vaak met 

een bezetting met twee chauffeurs wordt gereden. Touringcars hebben ook een iets 

                                                
43 Zonder uitlaatgasnabehandeling ligt de uitstoot al onder de Euro-6 norm 
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ander verdienmodel dan vrachtwagens, omdat deze minder continu worden ingezet 

en daarom relatief gezien minder kilometers maken (maar als ze rijden, dan rijden 

ze aan één stuk door). Het is daarom aannemelijk dat touringcars pas als laatste de 

transitie naar hernieuwbare energiedragers zullen doormaken, waarbij dan 

natuurlijk wel kan worden meegelift op de schaalvergroting, die al bij het 

vrachtvervoer heeft plaatsgevonden. 
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 Beleidsadvisering44 7

De ontwikkeling van (zero-emissie) voertuigen vindt plaats in een mondiale 

omgeving. Grootschalige opschaling is daarmee afhankelijk van mondiale factoren. 

Echter, het punt van ‘no return’ voor duurzame mobiliteitsoplossingen is 

gepasseerd. Alle internationale merken ontwikkelen inmiddels zero-emissie 

oplossingen voor alle typen wegvoertuigen.  

 

Opschaling is afhankelijk van de bereidheid van consumenten (zakelijk of privé) om 

over te stappen op een duurzaam vervoermiddel. Hierbij maken zij een afweging op 

basis van beschikbaarheid, betaalbaarheid en functionaliteit. De mate waarin de 

Nederlandse overheid hierop invloed kan hebben, is afhankelijk van in hoeverre het 

een Nederlandse industrie betreft en in hoeverre de energiedragers in Nederland 

worden getankt/geladen. Waar het personenauto’s betreft is Nederland vooral een 

toeleverancier van onderdelen, met name gericht op aandrijflijnen, controle 

interfaces en motor- en batterijmanagementsystemen. Voor zwaardere 

toepassingen, zoals vrachtwagens en bussen, is de Nederlandse industrie een 

mondiale speler in het leveren van eindproducten. 

 

De volgende secties voorzien in beleidsadviezen die gebaseerd zijn op de 

bevindingen uit dit rapport. 

 

Beschikbaarheid 

Het vergroten van de beschikbaarheid vraagt vooral om innovatiebeleid waarmee 

Nederlandse industriële partijen een mondiale concurrentiepositie kunnen 

opbouwen. Gelet op de kracht van de Nederlandse industrie zit dat met name op de 

heavy duty voertuigen, zoals vrachtwagens en bussen. Standaardisatie om versneld 

te kunnen opschalen is daarbij de sleutel. Na marktintroductie is een andere vorm 

van steun vanuit de overheid nodig (zie Betaalbaarheid). 

 

Betaalbaarheid 

Uit dit onderzoek blijkt dat (fiscale) ondersteuning een geschikt instrument is om de 

totale kosten van voertuigen met een duurzame energiedrager op hetzelfde niveau 

te brengen als dat van voertuigen met een fossiele energiedrager. De verwachting is 

dat de aanschafkosten vervolgens door schaalvoordelen zullen dalen. De overheid 

kan dit versnellen door in de opschalingsfase de focus te verleggen naar 

risicoafdekking. Dit kan in grote mate revolverend45 en samen met private financiële 

partijen (bijvoorbeeld door leaseconstructies voor duurzame voertuigen). Daarmee 

blijven de maandelijkse kosten voor de gebruikers gelijk of zullen zelfs iets dalen. 

Tegelijkertijd kan de overheid haar subsidies afbouwen (mits dit geleidelijk 

gebeurt). Middels accijnzen kan de overheid het gebruik van hernieuwbare 

energiedragers bevorderen en het gebruik van fossiele energiedragers ontmoedigen. 

Nederland is echter een klein land, waardoor afwijkingen in prijsstelling ten opzichte 

van buurlanden ongewenst is. Strategische keuzes vanuit Brussel zouden daarbij de 

voorkeur genieten. 

 

Functionaliteit 

De overheid kan sturen op de marktvergroting van voertuigen met duurzame 

energiedragers via normering (bijvoorbeeld via zero-emissie zonering of 

voertuigemissie-eisen), het gelijktrekken van de kostprijs (bijvoorbeeld via fiscale 

                                                
44Deze beleidsadvisering is onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat opgesteld. 
45‘Revolverend’ betekent dat in ieder geval een deel van de gelden die worden weggezet weer terugvloeit in een 

fonds. 
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stimulering) en het laten aansluiten van de functionaliteiten van een voertuig met 

een duurzame energiedrager bij de behoefte van de gebruiker (bijvoorbeeld door 

het ondersteunen van alternatieve tank- en laadinfrastructuur). 

 

Personenauto’s 

Door (fiscale) steunmaatregelen komen de totale kosten van een auto op een 

duurzame energiedrager inmiddels redelijk overeen met die van een auto op een 

conventionele energiedrager. De aanschafprijs ligt hoger, maar de gebruikskosten 

zijn weer lager. De ingezette beleidsmaatregelen hebben dus een positief effect. De 

verwachting is dat door toename van het aantal modellen, er meer auto’s verkocht 

zullen worden en de kostprijs zal dalen.  

 

In termen van functionele specificaties (actieradius, laad/tanksnelheid en 

bagageruimte) heeft een elektrische auto vaak een lagere actieradius en een 

langere laad/tanktijd dan conventionele voertuigen. Of en in hoeverre dit de 

marktontwikkeling beïnvloedt is afhankelijk van de keuzes die de gebruikers 

uiteindelijk maken. Daarbij moet bedacht worden dat elektrische personenwagens 

ook nieuwe functionaliteiten kunnen leveren, zoals tijdelijke energieopslag met 

teruglevering op ‘dure’ momenten. Zolang daarvoor echter nog geen concrete 

businessmodellen op de markt zijn valt hier noch door de gebruiker noch door de 

onderzoeker mee te rekenen. Voor de uiteindelijke gebruikerskeuze tellen uiteraard 

ook de TCO en de variatie in merken en modellen mee.  

 

De vraag is of een grotere actieradius dan wel snellere laad/tanktijd uiteindelijk echt 

nodig zullen zijn voor een verdergaande goede marktontwikkeling van duurzame 

voertuigen. De gemiddelde afgelegde afstand per dag in Nederland ligt ver onder de 

huidige actieradius van een batterij-elektrisch aangedreven personenauto. Dit 

vraagt om een andere manier van denken over tanken en laden bij de Nederlandse 

consument. Juist in de toekomst zullen elektrische auto’s onderdeel worden van het 

energiesysteem en zullen ze, naar verwachting, bijdragen aan het balanceren van 

het energiesysteem. Daarmee krijgt de auto een extra functie, waarmee zelfs geld 

kan worden verdiend. De overheid kan samen met de sector het Nederlandse 

publiek hiervan bewust maken. Uiteindelijk blijft het echter de gebruiker die kiest en 

optimaliseert voor de eigen wensen. Ook waar die wensen irrationeel lijken, kunnen 

deze toch de doorslag blijven geven, zeker wanneer er geen kostenvoordeel 

verbonden is aan de maatschappelijk wenselijk geachte keuze. Waar een grotere 

actieradius een harde vereiste is, vormt waterstof een goed alternatief. Dat vraagt 

nog wel om opschaling van het aantal beschikbare vulpunten en een stevige 

prijsdaling van deze optie.  

 

Bestelauto’s 

Het aantal modellen bestelauto’s op een duurzame energiedrager groeit snel, van 

vijf modellen in 2019 tot (naar verwachting) twintig eind 2022. Ook hier zorgt 

fiscale ondersteuning (onder andere lagere BPM) ervoor dat de totale kosten gelijk 

of zelfs iets lager zijn dan die van een conventionele bestelauto. Verwacht wordt dat 

de kosten voor bestelauto’s met een duurzame energiedrager de komende jaren 

zullen dalen. Dit geeft de mogelijkheid om de fiscale ondersteuning richting de 

toekomst af te bouwen. 

 

Het afbouwen van fiscale ondersteuning zal echter niet te snel en te abrupt moeten 

gebeuren. De duurzame modellen bevinden zich net in de marktintroductiefase. Een 

te snelle afbouw zal leiden tot een terugval van de groei en bijdragen aan het beeld 

van een onbetrouwbare overheid. Schaalvergroting kan worden bereikt door de 

inzet van meer revolverende instrumenten, zoals garantstellingen of leningen. Het is 

zinvol om goed onderzoek te doen naar dit kantelpunt en het juiste type instrument 

op het juiste moment in te zetten. Dit kan worden gekoppeld aan de 

financieringsstrategie van de overheid. 
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Batterij-elektrische en waterstof bestelauto’s vallen onder de zero-emissie definitie 

zoals gehanteerd voor de zero-emissie distributiezones zoals die momenteel 

ingesteld worden voor logistieke distributie in veel Nederlandse binnensteden. Naar 

verwachting zal de daadwerkelijke instelling van deze zones een sterk stimulerend 

effect op het aanbod (beschikbaarheid variatie in modellen en types) en de prijs van 

deze voertuigen hebben. 

 

Vrachtauto’s 

De ontwikkeling van vrachtwagens op duurzame energiedragers is minder ver dan 

bij personenauto’s of bestelbusjes. Er is reeds een behoorlijk aanbod aan elektrische 

vrachtwagens. Het mogelijke ondersteuningsinstrumentarium zal zich meer op 

subsidiëring moeten richten, terwijl voor de andere voertuigtypen al meer naar 

revolverende instrumenten kan worden gekeken. Het is wel een markt waarin de 

Nederlandse industrie een wereldwijde concurrentiepositie heeft. Dat geeft de 

overheid extra argumentatie om de transitie te ondersteunen en daarmee het BNP 

te vergroten en toekomstbestendige werkgelegenheid te realiseren. Uiteindelijk is 

dit een business-to-business markt, maar de overheid kan wel helpen bij de 

marktintroductie, bijvoorbeeld door voertuigemissie-eisen op te leggen of zero-

emissie zoneringen in te voeren. Dat bouwt zekerheden in bij de producenten dat de 

vrachtwagens ook daadwerkelijk worden verkocht. Het faciliteren van de aanleg van 

laadinfrastructuur voor commercieel transport, zo mogelijk met een 

gestandaardiseerde manier van reserveren, zal ook helpen om de transitie naar 

duurzaam transport te versnellen. Daarnaast zal het faciliteren van grootschaligheid 

op het gebied van waterstofproductie en het faciliteren van waterstof 

tankmogelijkheden helpen om ook het intensieve langeafstandstransport naar 

duurzaamheid te bewegen. 

 

Batterij-elektrische en waterstof vrachtauto’s vallen onder de zero-emissie definitie 

zoals gehanteerd voor de zero-emissie distributiezones zoals die momenteel 

ingesteld worden voor logistieke distributie in veel Nederlandse binnensteden. Naar 

verwachting zal de daadwerkelijke instelling van deze zones een sterk stimulerend 

effect op het aanbod (beschikbaarheid variatie in modellen en types) en de prijs van 

deze voertuigen hebben. 

 

Bussen 

Evenals bij vrachtwagens zijn Nederlandse private partijen mondiale spelers op de 

bussenmarkt. Bussen op duurzame energiedragers zijn echter verder in de 

ontwikkeling dan vrachtwagens. Ongeveer 20% van de OV-bussen rijdt inmiddels op 

een duurzame energiedrager. Dit komt mede doordat overheden als publieke 

opdrachtgevers in OV-concessies hierop hebben gestuurd (bestuursakkoord zero-

emissie bussen). De kennis die bij bussen is opgedaan, kan de transitie bij 

vrachtwagens versnellen. Ook voor bussen geldt dat de overheid de opschaling kan 

versnellen door meer massa te creëren. Veelal wordt nog per nieuwe concessie 

slechts een deel van de vloot verduurzaamd. Vanwege het beperkte aantal bussen 

per opdracht is dat maatwerk. Kijkend naar alle concessies bij elkaar, dan is de 

omvang van de vloot zodanig dat industrieel en seriematig produceren wel mogelijk 

is. De overheid kan hiervoor revolverende instrumenten inzetten, vooral bij de 

introductie van een relatief nieuwe energiedrager als waterstof.  
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Bijlage A Methodiek 

A.1 Introductie 

 

In de Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling Wegvervoer worden de 

ontwikkelingen per marktsegment (personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en 

bussen) en energiedrager46 (conventioneel, elektrisch, waterstof, gasvormig en 

vloeibare biobrandstoffen) gemonitord volgens de volgende drie indicatoren: 

1. Beschikbaarheid – hoeveel merken en modellen zijn er beschikbaar van 

een bepaald type voertuig in een marktsegment? 

2. Betaalbaarheid – wat zijn de gebruikskosten (TCO) van een bepaald type 

voertuig in een marktsegment?  

3. Functionele specificaties – Welke factoren zijn relevant voor het succes 

van een type voertuig binnen een bepaald segment? 

 

Om deze drie indicatoren op een goede wijze te kunnen benaderen is het nodig 

eerst de algemene- en deel-marktsegmenten vast te stellen. Vervolgens kunnen dan 

bovenstaande indicatoren verder worden uitgewerkt. 

A.2 Marktsegmenten als basis voor TCO-berekeningen 

 

Algemene marktsegmenten 

Omdat de impact van een energiedrager per marktsegment verschillend uitpakt 

voor de TCO berekening is de modaliteit wegvervoer opgesplitst in de volgende 

marktsegmenten (de letters komen overeen met de indeling van de RDW): 

 De categorie tweewielers bevat L-type voertuigen, zoals snorfietsen, 

bromfietsen, brommobielen en motorfietsen; 

 De categorie personenauto’s bevat M1-voertuigen met een gewicht onder 

3,5 ton; 

 De categorie bestelauto’s bevat N1-voertuigen met een gewicht onder 3,5 

ton; 

 De categorie vrachtauto’s en trekkers bevat N2-en N3-voertuigen met een 

gewicht boven 3,5 ton; 

 De categorie bussen bevat M2- en M3-voertuigen. 

 

Deel-marktsegmenten 

Bij personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s is er binnen het marktsegment nog 

een verdere onderverdeling gemaakt om de vervoermiddelen beter onderling te 

kunnen vergelijken en beter aan te sluiten bij de perceptie van de eindgebruiker: 

 Bij personenauto’s wordt gebruik gemaakt van de meest relevante RDC-

segmenten B, C en D; 

 Bij bestelauto’s wordt gebruik gemaakt van de indeling klein, middelgroot en 

groot; 

 Bij vrachtauto’s wordt gebruik gemaakt van de gewichtsklassen 7½, 12, 19 

en 40 ton. 

A.3 Beschikbaarheid 

 

De beschikbaarheid van vervoermiddelen voor het wegvervoer wordt gemeten in 

termen van het aantal beschikbare merken en modellen per energiedrager op de 

                                                
46 Conventionele energiedragers bevatten benzine, diesel en LPG. Elektrisch beperkt zich tot accu-elektrische 

voertuigen en waterstof beperkt zich tot brandstofcel-elektrische voertuigen. Gasvormige voertuigen bevatten CNG 

en LNG en vloeibare biobrandstoffen bevatten benzine- en dieselvervangers.  
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Nederlandse en Europese markt47. Dit gebeurt voor alle marktsegmenten op 

dezelfde manier. 

A.4 Betaalbaarheid 

 

De betaalbaarheid van voertuigen is vastgesteld door de Total Cost of Ownership 

(TCO) te berekenen. Het beschrijven en bepalen van de TCO betreft een gemiddelde 

gebruiker en een gemiddelde vervoersopgave per marktsegment. Per marktsegment 

zijn er diverse parameters. De belangrijkste parameters voor de TCO-berekening 

worden hieronder beschreven en gekwantificeerd. In Bijlage B worden de 

energiedrager-specifieke, de algemene aannames en de aannames over de prijs van 

energiedragers behandeld. Het is daarbij belangrijk zich te realiseren dat het hier 

geen parameters betreft voor een van de vele specifieke vervoersopgaven binnen 

een bedrijf of sector. Het doorrekenen van een specifieke vervoersopgave is de 

basis voor een zogenaamde business case en valt niet binnen de scope van deze 

opdracht. 

 

Voor de berekening wordt per PMC gebruik gemaakt van enkele representatieve 

voertuigen, zie Bijlage C. Op basis van deze representatieve voertuigen worden 

gemiddelde waarden vastgesteld voor een PMC, waarbij meerdere parameters en 

aannames een rol spelen. 

 

In algemene zin wordt de TCO bepaald door de investeringskosten (CAPEX) met de 

operationele/variabele kosten (OPEX) te verrekenen. Dit geeft een ordegrootte 

inschatting van de gemiddelde kosten van het gebruik van een voertuig in Euro’s 

per kilometer (€/km). De meest relevante parameters die nodig zijn om de TCO te 

bepalen, zijn: 

 Voertuigkosten: de investeringskosten ten behoeve van het voertuig. 

Relevant zijn de aanschafkosten van het voertuig en de restwaarde na een 

bepaalde termijn; 

 Brandstofkosten: de gemiddelde kosten van de betreffende 

energiedrager; 

 Onderhoudskosten: de gemiddelde onderhoudskosten van een voertuig; 

 Verzekeringskosten: de gemiddelde kosten om een voertuig te 

verzekeren; 

 Belastingen: de belastingen van het voertuig, zoals motorrijtuigenbelasting 

(MRB), de Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM), en de 

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Voor vrachtauto’s wordt de BTW 

buiten beschouwing gelaten, omdat het bijna nooit voorkomt dat een 

vrachtauto niet bedrijfsmatig wordt ingezet. De posten ’verzekeringen‘ en 

’MRB‘ worden in de overzichten samengevoegd, omdat deze slechts in 

geringe mate bijdragen aan de kosten per kilometer. 

A.5 Functionele specificaties 

 

Functionele specificaties zijn factoren die een rol spelen bij de opschaling van een 

voertuig binnen een bepaald marktsegment. Functionele specificaties worden in dit 

rapport steeds op dezelfde manier voor alle marktsegmenten onderzocht en 

bevatten de volgende drie indicatoren: 

 Actieradius: hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde verbruik volgens 

fabrieksopgave. Zoals reeds boven genoemd, is de actieradius in de praktijk 

                                                
47 De meeste soorten motorvoertuigen mogen pas op de Nederlandse markt verschijnen als ze aan de Europese 

toelatingseisen voldoen. Hiertoe dient het voertuig een typekeuring European Type Approval (ETAP) te ondergaan in 

een geautoriseerd Europees testlaboratorium. De Europese lidstaten zijn verplicht een voertuig met een 

typegoedkeuring toe te laten. Wel mag elk land eigen gedragsregels stellen aan de gebruiker, zoals de verplichting 

een helm te dragen [SWOV, 2014]. 
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vaak lager als gevolg van een hoger praktijkverbruik. De impact van het 

weer (wind en temperatuur), hoewel van significante invloed, wordt hierin 

niet meegenomen;  

 Laad-/vultijd: hierbij wordt uitgegaan van de tankgrootte of accucapaciteit 

en de laad-/vulsnelheid; 

 Laadvermogen: dit wordt uitgedrukt in inhoud en/of gewicht. Specifiek 

gaat het om: 

o bagageruimte (voor personenauto’s) 

o laadvermogen (voor bestel- en vrachtauto’s) 

o vervoerscapaciteit voor personen (voor bussen) 

 

Voertuigen op conventionele energiedragers (conventionele PMC’s) zijn momenteel 

nog in alle marktsegmenten de standaard. De functionele specificaties hiervan 

dienen als referentie waartegen PMC’s op duurzame energiedragers kunnen worden 

afgezet. Het is aan de lezer zelf om een inschatting te maken over de 

(on)mogelijkheden voor opschaling van een type voertuig binnen een gegeven 

marktsegment. 

A.6 Methodologie TCO berekening 

 

Afhankelijk van het marktsegment verschilt de toegepaste methodologie waarmee 

de betaalbaarheid is bepaald. 

 

Personenauto’s 

De TCO voor personenvoertuigen wordt berekend vanuit het perspectief van een 

consument, uitgaande van de aanschaf van een nieuw voertuig. Per energiedrager is 

een selectie gemaakt van representatieve modellen binnen de meest relevante RDC-

segmenten: B, C en D (zie onderstaand kader voor meer uitleg over RDC-

segmenten). Bij de selectie van de voertuigen is gebruik gemaakt van de RVO TCO- 

handreiking (RVO, 2021). 

 

RDC-segmenten 

In deze rapportage wordt gebruik gemaakt van zogenaamde RAI 

Documentatiecentrum (RDC) segmenten. Deze indeling in deel-marktsegmenten is 

gebaseerd op een classificatie van voertuigen die in hetzelfde segment concurreren. 

Dataspecialisten bij RDC plaatsen een model in een bepaald segment op basis van 

een aantal criteria, zoals koetswerkvariant, grootte en prijs. Maar ook importeurs 

leveren informatie waarmee een bepaald model vergeleken moet worden en welke 

doelgroep wordt aangesproken (marketing). Ook de positionering in perspublicaties 

kan een rol spelen. Het betreft ongeveer dertien hoofdsegmenten met daaronder 

een aantal subsegmenten, die worden aangeduid met letters. Globaal worden de 

voertuigen van de segmenten A t/m F groter en luxer. De segmenten daarboven 

bevatten speciale (sport)auto’s, commerciële voertuigen, et cetera. 

 

Bestelauto’s 

De TCO voor bestelauto’s wordt berekend op basis van een deel-marktverdeling in: 

klein, middelgroot en groot. Leidend voor de TCO berekening is hier het perspectief 

van de zakelijke rijder bij de aanschaf van een nieuw voertuig. Tevens wordt er 

rekening gehouden met diverse regelingen voor ondernemers en een specifieke 

laad-mix voor bestelauto’s. 

 

Vrachtauto’s 

De TCO voor vrachtauto’s wordt bepaald vanuit het perspectief van een 

vlootbeheerder. Per PMC wordt een representatieve vrachtauto geselecteerd. In 

Nederland is de trekker (met trailer) het meest verkochte type vrachtauto. In 2020 

stonden er in Nederland 80.000 trekkers en 63.000 andere vrachtauto’s 
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geregistreerd boven 3,5/7,5 ton (TNO, 2020). De 4x2 trekker (een trekker met vier 

wielen, waarvan twee wielen – achteras – worden aangedreven) is daarbij verreweg 

het meest populair en zal daarom als referentievoertuig dienen. 

 

De vrachtautomarkt omvat een zeer diverse groep voertuigen, van kleine lichte 

bakwagens gericht op stadslogistiek tot zware trekker-opleggercombinaties voor het 

langeafstandstransport. Behalve verschillen in afmeting en bijvoorbeeld 

laadvermogen worden vrachtauto’s vaak ook afgestemd op de specifieke 

toepassing/inzet door de eindgebruiker. Denk hierbij aan de aandrijflijn, de opbouw, 

eventuele koeling van de laadruimte, et cetera. 

 

De TCO-berekeningen in deze rapportage zijn gericht op een gemiddeld voertuig en 

op een gemiddeld voor de hand liggende inzet. De parameters, belangrijk voor deze 

TCO-berekening, zijn in deze studie deels gebaseerd op praktijkdata en deels op 

expert-judgement. 

 

Er bestaan naast deze studie natuurlijk ook diverse andere TCO-modellen voor 

vracht. Zo heeft ook Panteia, in opdracht van de Topsector Logistiek, een TCO-

model voor vrachtauto’s ontwikkeld (www.topsectorlogistiek.nl). Dit model heeft als 

doel de TCO van verschillende type BEV- en dieselvrachtauto’s te kunnen 

vergelijken voor een specifieke vervoersopgave. Voor gebruikers is dit een handige 

tool, maar wel anders dan de TCO-berekeningen in de Routeradar. Deze gaan –zoals 

hierboven beschreven- niet uit van specifieke vervoersopgaven, maar van een 

gemiddelde vervoersopgave met een gemiddeld kilometrage. Verder werkt het 

Panteia-model op hoofdlijnen vergelijkbaar met de TCO-berekeningen in deze 

studie. 

 

De aannames waarop de TCO-berekeningen van deze studie gebaseerd zijn komen 

deels overeen, maar wijken soms ook af van het Panteia-model. Verschillen zitten 

bijvoorbeeld in de looptijd en restwaarde en soms in aanschafkosten. Deze 

verschillen zijn te verklaren doordat met name de batterij-elektrische en waterstof 

vrachtauto’s in een veel eerdere ontwikkelingsfase zitten dan bijvoorbeeld 

vergelijkbare personen- of bestelauto’s. Hierdoor zijn er minder statistische 

gegevens beschikbaar om de aannames op te baseren. Met andere worden, er zijn 

dus meer onzekerheden rond deze aannames. Het verdient aanbeveling om deze 

onzekerheden in de nabije toekomst te bespreken en te onderzoeken of de 

aannames van beide studies met elkaar in lijn gebracht kunnen worden op basis van 

de nu bekende feiten. 

 

Bussen 

De TCO voor bussen wordt per energiedrager berekend. De kosten voor aanschaf en 

afschrijving van voertuig en infrastructuur worden berekend met behulp van de 

annuïteiten-methode en worden uitgedrukt in Euro’s per kilometer. Hiervoor wordt 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van informatie en kentallen uit de TCO voor 

bussen van CE Delft (CE Delft, 2018). 

http://www.topsectorlogistiek.nl/


RWS INFORMATIE | Definitieve webversie | Routeradar INNOM Marktontwikkeling Wegvervoer 2020 | 15 december 2021 

87 

 

Bijlage B TCO  

B.1 Gebundelde resultaten 

 
Figuur 46: TCO resultaten personenauto’s 

 

 
 
Figuur 47: TCO resultaten kleine bestelauto’s 
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B.2 Aannames 

 

Bij het berekenen van de TCO voor de gekozen representatieve voertuigen is, naast 

de voertuigspecificaties, een aantal algemene (energiedrager-onafhankelijke) 

aannames gedaan: 

  Voor de disconteringsvoet is uitgegaan van de resultaten van de werkgroep 

disconteringvoet. De gebruikte waarde is 2,25% (Werkgroep discontovoet, 

2020). 

  De gebruikte jaarkilometrage bedraagt voor personenvoertuigen 15.000 

km; voor bestelvoertuigen is uitgegaan van 17.772 km (CBS-1, 2020) (CBS-

2, 2020) (CBS, 2020). 

  Voor vrachtwagens is de aangenomen jaarkilometrage als volgt: 

o 7,5 ton: 60.000 km/jaar 

o 12 ton: 65.000 km/jaar 

o 19 ton: 65.000 km/jaar 

o 40 ton: 680.000 km/jaar 

  Voor bussen wordt met 100.000 km per jaar gewerkt. 

 De investeringskosten van een voertuig zijn het verschil tussen de 

aanschafkosten en de restwaarde van het voertuig. De aanschafkosten zijn 

bepaald op basis van de geregistreerde netto-catalogusprijs volgens RDW. 

De restwaarde van het voertuig is gebaseerd op basis van vraagprijzen voor 

tweedehands voertuigen zoals gevonden op het internetplatform AutoScout. 

Voertuigrestwaarden zijn berekend door analyse van de verkoopprijzen van 

grote aantallen tweedehands voertuigen in de verschillende segmenten. De 

afschrijftermijn van het voertuig bedraagt vier jaar. 

 De brandstofkosten zijn berekend op basis van een gemiddeld 

jaarkilometrage, een gemiddeld verbruik en een gemiddelde brandstofprijs. 

De onderhoudskosten zijn opgesteld aan de hand van onderhoudsintervallen 

van 20.000-80.000 km. Hierin zijn onder andere klein en groot onderhoud, 

vervangen van banden, periodieke inspecties en een schatting voor 

onverwachte reparaties meegenomen (TNO, 2018). 

 De kosten voor verzekering zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse door 

Independer, waarin diverse polissen zijn vergeleken over de periode januari 

- oktober 2019 (Independer, 2019). Er is aangenomen dat voor 2020 de 

prijzen niet aanzienlijk veranderd zijn.  

 Voor de bepaling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) is een middeling 

gedaan met betrekking tot de locatie en het voertuiggewicht van het 

voertuig. Bij aannames omtrent het verbruik en CO2-uitstoot is uitgegaan 

van de fabrieksopgave, omdat deze bepalend is voor de berekening van de 

BPM. Een belangrijke disclaimer is dat het werkelijke verbruik en CO2-

uitstoot onder praktijkomstandigheden doorgaans hoger zijn. Afhankelijk 

van het voertuigmodel kan het verbruik aanzienlijk hoger zijn. Dit heeft ook 

gevolgen voor de opgave van de actieradius (zie functionele specificaties). 

De daadwerkelijke actieradius kan in de praktijk, als gevolg van een hoger 

praktijkverbruik en afhankelijk van het model, aanzienlijk lager liggen. 
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B.3 Additionele figuren 

 
Figuur 48: TCO diesel bestelauto bij oplopend jaarkilometrage 

 

 
 

Figuur 49: TCO resultaten personenauto’s zonder BPM en MRB 
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Bijlage C Voertuigselecties en- specificaties 

C.1 Personenvoertuigen specificaties 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de voertuigen die als basis hebben 

gediend voor de TCO-berekeningen. Uit deze selectie zijn aannames gemaakt 

omtrent gemiddelde prijs, verbruik, gewicht en uitstoot per marktsegment en 

energiedrager. 

 

Tabel 23: Voertuigen die als basis hebben gediend voor de TCO-berekeningen 

 

Segment Energie
drager 

Merk Model Type Fiscale 
waarde 

Verbruik Gewicht CO2 

     [€] [x/100km] [kg] [g/km] 

B Benzine Volkswagen Polo 1.0 TSI 95pk Comfortline 23.715 5,6 1096 128 

Peugeot 2008 Blue Lease Active 1.2 PureTech 
130 

27.550 4,5 1167 103 

Renault Clio TCe 100 Intens 20.200 5,2 1065 118 

Renault Captur TCE 100 ZEN 22.520 5,1 1165 133 

Peugeot 208 Blue Lease Active 1.2 PureTech 75 20.050 5,3 955 119 

Diesel Volkswagen Polo 1.6TDI 70KW COMFORTLINE 24.060 3,7 1170 97 

Peugeot 2008 BLUE LEASE ACTIVE 1.5 BLUEHDI 
110 

28.400 4,4 1180 114 

LPG Renault Clio TCE 100 BI-FUEL INTENS 20.980 6,8 1112 110 

Renault Captur TCE 100 BI-FUEL ZEN 23.800 6,6 1216 122 

Elektrisch Hyundai Kona ELECTRIC 64KWH COMFORT 
SMART 

41.715 14,3 1510 0 

Renault Zoe R135 INTENS 35.570 17,7 1502 0 

BMW I3 120AH 38.563 13,1 1245 0 

Peugeot e-208 ACTIVE PACK EV 50KWH 136 34.200 16,4 1430 0 

CNG Volkswagen Polo 1.0 TGI 66KW COMFORTLINE 19.810 4,9 1175 89 

Seat Arona 1.0 TGI 95PK STYLE BUSINESS 
INTENSE 

23.882 3,9 1208 106 

Seat Ibiza 1.0 TGI 90PK STYLE BUSINESS 
INTENSE 

20.345 3,9 1257 106 

C Benzine Volkswagen Golf 1.0 TSI 110PK LIFE BUSINESS 31.650 5,3 1164 121 

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 150PK ELEGANCE 44.975 6,9 1441 160 

Ford Focus WAGON 1.0 ECOBOOST 125PK 
MHEV ST LINE BUSINESS 

29.945 4,2 1283 118 

Volvo XC40 XC40 T3 BUSINESS PRO 44.975 7 1474 157 

BMW 1-serie 118I 34.705 5,6 1295 129 

Diesel Nissan Qashgai DC 32.640 3,8 1293 99 

Volkswagen Golf 2.0 TDI 115PK LIFE BUSINESS 37.750 4,5 1284 118 

Ford Focus WAGON 1.5 ECOBLUE 120PK ST 
LINE BUSINESS 

34.375 4,5 1354 116 

Mercedes A-klasse A 180 D BUSINESS SOLUTION AMG 39.995 4,6 1345 119 

LPG Dacia Lodgy SCE 115 BI-FUEL AMBIANCE 5P 18.590 8,5 1176 138 

Elektrisch Nissan Leaf 40KWH ACENTA 36.140 20,6 1480 0 

Kia Niro KIA E-NIRO 64KWH DYNAMICLINE 43.970 15,9 1712 0 

Hyundai Ioniq ELECTRIC COMFORT 37.067 13,8 1502 0 
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Segment Energie
drager 

Merk Model Type Fiscale 
waarde 

Verbruik Gewicht CO2 

Volvo XC40 XC40 RECHARGE P8 AWD 54.370 17,6 2150 0 

Volkswagen ID.3 ID3 58KWH 145PK BUSINESS 40.065 15,6 1705 0 

CNG Volkswagen Golf 1.4 TGI CNG COMFORTLINE 28.520 3,5 1282 98 

Seat Leon 1.4 TGI 110PK STYLE BUSINESS 
INTENSE 

25.330 5,4 1259 96 

D Benzine BMW X3 XS XDRIVE201 60.523 7,7 1690 176 

Skoda Kodiaq 1.5 TSI GREENTECH ACT BUSINESS 
EDITION 

41.605 7 1507 158 

Volkswagen Passat 2.O TSI 190PK R-LINE BUSINESS+ 46.315 7,6 1531 172 

Mercedes CLA CLA 200 BUSINESS SOLUTION 41.995 6 1310 135 

Diesel Volvo XC60 XC60 D4 MOMENTUM 58.915 5,1 1691 133 

Skoda Superb SUPERB COMBI 2.0 TDI 150PK 
GREENTECH BUSINESS EDITION 

41.025 5,2 1597 137 

Volkswagen Passat 2.0 TDI 150PK BUSINESS 43.315 4,7 1562 123 

Elektrisch Tesla Model 3 LONG RANGE AWD 56.980 13,6 1831 0 

Volkswagen ID.4 ID4 LIFE 46.665 18 2024 0 

Polestar 2 78KWH DUAL MOTOR 52.900 19,2 2113 0 

Waterstof Hyundai Nexo FCEV 83.142 1 1789 0 

Toyota Mirai FCV EXECUTIVE 80.160 0,8 1825 0 

CNG Audi Avant G-tron 2.0 TFSI CNG 170PK SPORT 45.150 4,2 1535 113 

 

C.2 Functionele specificaties selectie personenvoertuigen 

 

Binnen iedere combinatie van marktsegment en energiedrager is 1 type (merk, 

model en uitvoering) personenvoertuig geselecteerd om de functionele specificaties 

te vergelijken. De tabellen hieronder geven de functionele specificaties van die 

geselecteerde personenvoertuigen.  

 
Tabel 24: Geselecteerde personenvoertuigen conventioneel (Segment B) 
 

Segment B Eenheid Benzine Diesel LPG 

Merk en Model - VW Polo VW Polo Renault Clio 

Uitvoering - 1.0 59kW 

5versn 

handgeschakeld 

1.2 TDI 

comfortline 

bluemotion 

55 kW 

TCe 100 Bi-

Fuel  

Actieradius Km circa 1000 (bij 

45l tankinhoud 

en verbruik van 

5,8 l/100km) 

circa 1300 

(bij 45l 

tankinhoud 

en verbruik 

van 4,85 

l/100km) 

Circa 900 km 

op gas (bij 52l 

LPG-

tankinhoud en 

verbruik van 

5,7 l/100km) 

Laad-/vultijd mins Circa 1 min (bij 

40 l/min)  

Circa 1 min 

(bij 40 

l/min) 

Circa 1 min 

(bij 40 l/min) 

Bagageruimte L 355 355 355  
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Tabel 25: Geselecteerde personenvoertuigen conventioneel (segment C) 
 

Segment C Eenheid Benzine Diesel LPG 

Merk en Model - Ford Focus Ford Focus Dacia Lodgy 

Uitvoering - Active 

business 1.0 

Ecoboost 

(125pk)  

Active 

business 

1.5 EcoBlue 

(120 pk)  

1.6SCE 80KW 

Bi-Fuel 

ambience 5P 

Actieradius Km circa 800 (bij 

45l 

tankinhoud 

en verbruik 

van 5,1 

l/100km) 

circa 1000 

(bij 45l 

tankinhoud 

en verbruik 

van 4,4 

l/100km) 

Circa 650 km 

op gas (bij 52l 

LPG- 

tankinhoud en 

verbruik van 8 

l/100km) 

Laad-/vultijd mins Circa 1 min 

(bij 40 l/min)  

Circa 1 min 

(bij 40 

l/min) 

Circa 1 min (bij 

40 l/min) 

Bagageruimte L 608 608 827  

 

Tabel 26: Geselecteerde personenvoertuigen conventioneel (segment D) 
 

Segment D Eenheid Benzine Diesel 

Merk en Model - BMW 3 serie Volvo V60 

Uitvoering - 3-TOURING 330I 

190KW 4WD 

XDRIVE AUT 

CROSS COUNTRY 

2.0D4 140KW 

4WD AWD 

GEARTRONIC AUT 

Actieradius Km circa 1000 (bij 

45l tankinhoud 

en verbruik van 

6,0 l/100km) 

circa 1300 (bij 45l 

tankinhoud en 

verbruik van 5,0 

l/100km) 

Laad-/vultijd mins Circa 1 min (bij 

40 l/min)  

Circa 1 min (bij 

40 l/min) 

Bagageruimte L 500 529 
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Tabel 27: Geselecteerde personenvoertuigen elektrisch (segment B, C en D) 

 

 Eenheid Elektrisch 

RDC-segment  B C D 

Merk en Model   Hyundai 

Kona 

Nissan Leaf Tesla Model 

3 

Uitvoering  Comfort 39 

kWh 2wd 

(100kW) 

40 kWh ev 

110 kW visia 

accu aut 

75kWh ev 

202kW Long 

range RWD 

aut 

Actieradius Km 289 (bij een 

accupakket 

van 39 kWh) 

270 (bij een 

accupakket 

van 40 kWh) 

560 (bij een 

accupakket 

van 75 kWh) 

Laad-/vultijd mins 10h (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 3,7 kW) 

5h (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 7,4 kW) 

3-4h (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 11 kW) 

12 mins (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 146 kW, 

10 tot 80%) 

10h (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 3,7 kW) 

5h (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 7,4 kW) 

3-4h (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 11 kW) 

12 mins (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 146 kW, 

10 tot 80%) 

20h (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 3,7 kW) 

10h (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 7,4 kW) 

~6h (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 11 kW) 

~20 mins (bij 

praktisch 

laadvermogen 

van 146 kW, 

10 tot 80%) 

Bagageruimte L 332 385 542 

 

Tabel 28: Geselecteerde personenvoertuigen waterstof (segment D) 

 

 Eenheid Waterstof  

RDC-segment  D D 

Merk en Model   Hyundai Nexo Toyota Mirai Fuel-Cell 

Uitvoering  FCEV 120KW FCEV PLUS 

AUT 

 

Actieradius Km 665 (bij een tankinhoud 

van 156l ofwel 3,75 kg 

gas) 

500 (bij een tankinhoud 

van 122.4l ofwel 3 kg 

waterstof) 

Laad-/vultijd mins Enkele minuten (bij 

vulsnelheid van 1,5 

kg/min) 

Enkele minuten (bij 

vulsnelheid van 1,5 

kg/min) 

 

Bagageruimte L 461 361 
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Tabel 29: Geselecteerde personenvoertuigen CNG (segment B, C, en D) 

 

 Eenheid CNG 

RDC-segment  B C D 

Merk en Model  VW Polo Seat Leon 

ST 

Audi Avant 

G-tron 

Uitvoering  1.0 TGI 

66kW 

1.5TGI (96 

kw) DSG-7 

AUT 

A4 Avant 

40TFSI 

120kW G-

tron S-line 

edition S-

tronic aut  

Actieradius Km 289 (bij een 

tankinhoud 

van 40l 

benzine en 

12kg gas) 

440 (bij een 

tankinhoud 

van 50 l; 

580 km 

incl. 9 liter 

benzine 

tank) 

425 (875 km 

gecombineerd 

met benzine 

tank) 

Laad-/vultijd min 1 

 

1,2 1,2 

Bagageruimte L 351 482 415 

 

C.3 Bestelvoertuigen specificaties 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de voertuigen die als basis hebben 

gediend voor de TCO-berekeningen. Uit deze selectie zijn aannames gemaakt 

omtrent gemiddelde prijs, verbruik, gewicht en uitstoot per marktsegment en 

energiedrager. 

 

Tabel 30: Voertuigen die als basis hebben gediend voor de TCO-berekeningen 

 

Segment Energie
drager 

Merk Model Type Fiscale 
waarde 

Verbruik Gewicht CO2 

     [€] [x/100km] [kg] [g/km] 

Klein Diesel Opel Combo OPEL COMBO L1H1 1.5 DIESEL 
75PK SELECTION 

14.599 5,5 1320 143 

Volkswagen Caddy VOLKSWAGEN CADDY CARGO 2.0 
TDI 75PK 

16.550 4,9 1445 128 

Citroen Berlingo CITROEN BERLINGO 1.5 BLUEHDI 
75 CLUB 

17.040 4,2 1320 112 

Peugeot Partner PEUGEOT PARTNER PRO 1.5 
BLUEHDI 75 

14.740 4,1 1320 109 

Fiat Doblò FIAT DOBLÒ CARGO 1.3 MULTIJET 
95 

16.495 5 1320 134 

Renault Kangoo RENAULT KANGOO EXPRESS TCE 
115 COMFORT 

14.099 4,8 1309 127 

Benzine Opel Combo OPEL COMMBO L1H1 1.2 TURBO 
EDITION 

15.399 5,3 1284 154 

Volkswagen Caddy VOLKSWAGEN CADDY CARGO 1.5 
TSI 114PK 

16.900 6,3 1377 143 

Citroen Berlingo CITROEN BERLINGO PURETECH 
110 CLUB 

16.140 5,4 1284 123 

Peugeot Partner PEUGEOT PARTNER PRO 
PURETECH 110 

13.840 5,4 1284 123 

Fiat Doblò FIAT DOBLÒ CARGO 1.4 16V 13.125 7,2 1215 169 

Renault Kangoo RENAULT KANGOO EXPRESS TCE 
115 COMFORT 

14.240 6,2 1220 140 
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Segment Energie
drager 

Merk Model Type Fiscale 
waarde 

Verbruik Gewicht CO2 

Elektrisch Renault Kangoo RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E. 28.590 12,9 1408 0 

Peugeot Partner PEUGEOT PARTNER L1X XR 
ELECTRIC PRO 

24.065 17,7 1615 0 

Citroen Berlingo CITROEN BERLINGO ELECTRIC 
CLUB 

25.100 17,7 1564 0 

Waterstof Renault Kangoo  48.300 0,5 NA 0 

CNG Fiat Doblò FIAT DOBLÒ CARGO 1.4-JET CNG 17.775 4,9 1463 134 

Volkswagen Caddy VOLKSWAGEN CADDY L1H1 1.4 
TGI ECOFUEL 

18.650 6,3 1422 112 

Opel Combo OPEL COMBO L1H2 1.4 CNG 
TURBO EDITION 

17.799 5,9 1535 134 

Middel-
groot 

Diesel Citroën Jumpy M 1.5 BLUEHDI 120 CONTROL 21.450 4,7 1545 125 

Mercedes Vito LANG 110 CDI FUNCTIONAL 23.920 6,4 1844 169 

Opel Vivaro L1H1 1.5 DIESEL 100PK EDITION 21.149 4,9 1660 130 

Peugeot Expert 231C PRO 2.0 BLUEHDI 120 20.650 5,4 1595 142 

Toyota Proace WORKER 2.0 D-4D 122PK COOL 
COMFORT 

22.670 5,4 1579 142 

Elektrisch Citroën e-Jumpy  28.300 23,2 1837 0 

Mercedes eVito Lang 43.880 23,7 2193 0 

Opel Vivaro-e L1H1 50KWH EDITION 30.599 21,7 1801 0 

Peugeot e-Expert STANDARD 50KWH 29.300 21,7 1837 0 

Toyota e electric WORKER STANDARD RANGE COOL 
COMFORT 

31.795 25,2 1837 0 

CNG Fiat Ducato L2H1 35 3.0 NATURAL POWER 34.280 13,4 2310 239 

Groot Diesel Mercedes Sprinter L2 211 CDI 30.885 7,7 2085 201 

Renault Master L1H1 FWD DCI 135 GÉNÉRIQUE 23.690 7,1 1877 187 

Volkswagen Crafter L3H2 3000 2.0 TDI 140PK 28.300 7,4 2042 193 

Elektrisch Mercedes eSprinter GB L2 54.640 36,8 2460 0 

Renault Master ZE L1H1 T31 60.400 30 1930 0 

Volkswagen e-Crafter L3H3 EV 56.700 29,1 2541 0 

CNG Iveco Daily 35S14NV 4100 H3 38.605 12,4 2315 346 

 

C.4 Functionele specificaties selectie bestelvoertuigen 
 
Binnen iedere combinatie van marktsegment en energiedrager is 1 type (merk, 

model en uitvoering) bestelvoertuig geselecteerd om de functionele specificaties te 
vergelijken. De tabellen hieronder geven de functionele specificaties van die 
geselecteerde bestelvoertuigen. 

 
Tabel 31: Geselecteerde bestelauto conventioneel 
 

 Eenheid Diesel 

Merk en Model  Renault Kangoo 

Uitvoering  Maxi dCi 95 (comfort) 

Actieradius Km 1.300 (bij een tankinhoud van 

60l diesel en een verbruik van 

4,6 l/100km).  

Laad-/vultijd Mins 1,5 mins (bij 40 l/min) 

Laadvermogen m3 / kg 4 / 800 
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Tabel 32: Geselecteerde bestelauto elektrisch 

 

 Eenheid Elektrisch 

Merk en Model  Renault Kangoo ZE  

Uitvoering  Maxi 33kWh 

Actieradius Km 214-230 

Laad-/vultijd Mins 9h (bij een laadvermogen van 3,7 

kW) 

4-5h (bij een laadvermogen van 7,4 

kW) 

3h (bij een laadvermogen van 11 

kW) 

10 mins (bij een laadvermogen van 

146 kW, 10 tot 80%) 

Laadvermogen m3 / kg 4 / 650 

 

Tabel 33: Geselecteerde bestelauto Waterstof 

 

 Eenheid Waterstof 

Merk en Model  Renault Kangoo ZE Hydrogen 

Uitvoering  Maxi 

Actieradius Km 370 (bij een tankinhoud van 74l ofwel 1,78 kg 

waterstof) 

Laad-/vultijd Mins Ca. 1 min (bij praktisch vulsnelheid van 1,5 

kg/min) 

Laadvermogen m3 / kg 3,9 / 540 

 

Tabel 34: Geselecteerde bestelauto CNG 

 

 Eenheid CNG 

Merk en Model  Fiat Doblò 

Uitvoering  1.4 8v Natural Power Cargo maxi 

Actieradius Km 325 

Laad-/vultijd Min 1 

Laadvermogen m3 / kg 4,2/950 

 



RWS INFORMATIE | Definitieve webversie | Routeradar INNOM Marktontwikkeling Wegvervoer 2020 | 15 december 2021 

97 

 

C.5 Functionele specificaties selectie vrachtwagens 

 

Binnen iedere combinatie van marktsegment en energiedrager is 1 type (merk, 

model en uitvoering) vrachtwagen geselecteerd om de functionele specificaties te 

vergelijken. De tabellen hieronder geven de functionele specificaties van die 

geselecteerde vrachtwagens. 

 

Tabel 35: Geselecteerde vrachtauto 7,5 ton conventioneel 

 

 Eenheid Diesel 

Merk en Model  Mitsubishi/Fuso 

Uitvoering  Canter 

Verbruik 

[gemiddeld] 

l/100km 8,6 (0,26 AdBlue) 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

€ ±50 (20% restwaarde) 

Inzet km/jaar 60.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Massa rijklaar  kg 3.110 

Aangenomen massa kg 4.600 

Max. massa 

samenstel 

kg 7.500 

Laadvermogen kg 4.390 

 

Tabel 36: Geselecteerde vrachtauto 12 ton conventioneel 

 

 Eenheid Diesel 

Merk en Model  DAF 

Uitvoering  LF 180 FA 

Verbruik 

[gemiddeld] 

l/100km 13,8 (0,42 AdBlue) 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

€ ±60 (20% restwaarde) 

Inzet km/jaar 65.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Massa rijklaar  kg 5.600 

Aangenomen massa kg 8.000 

Max. massa 

samenstel 

kg 12.000 

Laadvermogen kg 6.400 
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Tabel 37: Geselecteerde vrachtauto 19 ton conventioneel 

 

 Eenheid Diesel 

Merk en Model  DAF 

Uitvoering  LF 280 

Verbruik 

[gemiddeld] 

l/100km 18,3 (0,55 AdBlue) 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

k€ ±67 (20% restwaarde) 

Inzet km/jaar 65.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Massa rijklaar  kg 8.890 

Aangenomen massa kg 12.000 

Max. massa 

samenstel 

kg 19.000 

Laadvermogen kg 10.110 

 

Tabel 38: Geselecteerde vrachtauto 40 ton (trekker) conventioneel 

 

 Eenheid Diesel 

Merk en model  DAF 

Uitvoering  CF trekker 

Verbruik 

[gemiddeld] 

l/100km 27,2 (0,82 AdBlue) 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

k€ ±80 (20% restwaarde) 

Inzet km/jaar 80.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Massa rijklaar  kg 7.145 (trekker, zonder oplegger) 

Aangenomen massa kg 20.500 (trekker + oplegger + belading) 

Max. massa 

samenstel 

kg 50.000 

Laadvermogen kg 8.500 (trailer) 

 

Tabel 39: Geselecteerde vrachtauto 7,5 ton elektrisch 

 

 Eenheid Elektrisch 

Merk en model  Mitsubishi/Fuso 

Uitvoering  eCanter (82 kWh) 

Verbruik 

[gemiddeld] 

kWh/100km 46 

 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

k€ ±110 (10% restwaarde) 

Inzet km/jaar 60.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Massa rijklaar  kg 4.460 

Aangenomen massa kg 5.950 

Max. massa 

samenstel 

kg 7.490 

Laadvermogen kg 3.030 
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Tabel 40: Geselecteerde vrachtauto 19 ton elektrisch 

 

 Eenheid Elektrisch 

Merk en model  DAF 

Uitvoering  LF Electric 282 kWh (254 kWh eff.) 

Verbruik 

[gemiddeld] 

kWh/100km 107 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

k€ ±180 (10% restwaarde) 

Inzet km/jaar 65.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Massa rijklaar  kg 12.059 

Aangenomen massa kg 15.169 

Max. massa 

samenstel 

kg 19.000 

Laadvermogen kg 6.941 

 

Tabel 41: Geselecteerde vrachtauto 40 ton (trekker) elektrisch 

 

 Eenheid Elektrisch 

Merk en model  DAF 

Uitvoering  CF trekker 350 kWh (315 kWh eff.) 

Verbruik 

[gemiddeld] 

kWh/100km 133 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

k€ ±220 (10% restwaarde) 

Inzet km/jaar 80.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Massa rijklaar  kg 9.000 (trekker, zonder oplegger) 

Aangenomen massa kg 22.355 (trekker + oplegger + belading) 

Max. massa 

samenstel 

kg 40.000 

Laadvermogen kg 8.500 (trailer) 

 

Tabel 42: Geselecteerde vrachtauto 19 ton waterstof 

 

 Eenheid Waterstof 

Merk en model  Hyundai 

Uitvoering  Xcient 

Verbruik 

[gemiddeld] 

kWh/100km 107 (5,86 kg/100 km H2) 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

k€ ±320 (10% restwaarde) 

Inzet km/jaar 65.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Massa rijklaar  kg 10.245 

Aangenomen massa kg 13.355 

Max. massa 

samenstel 

kg 19.000 

Laadvermogen kg 8.755 
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Tabel 43: Geselecteerde vrachtauto 40 ton (trekker) waterstof 

 

 Eenheid Waterstof 

Merk en model  Niet verkrijgbaar, maar E-Trucks Europe 

6x2 als rekenkundige basis gekozen 

Uitvoering  CF trekker  

Verbruik 

[gemiddeld] 

kWh/100km 133 (7,25 kg/100 km H2) 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

k€ ± 490  

Inzet km/jaar 80.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 

Massa rijklaar  kg 8.500 (trekker, zonder oplegger) 

Aangenomen massa kg 21.855 (trekker + oplegger + belading) 

Max. massa 

samenstel 

kg 40.000 

Laadvermogen kg 8.500 (trailer) 

 

Tabel 44: Geselecteerde vrachtauto’s gasvormig 

 

 Eenheid CNG LNG 

Merk en model  Iveco Stralis Iveco Stralis 

Uitvoering  4x2 trekker 4x2 trekker 

Verbruik 

[gemiddeld] 

kg/100km 26,2 26,2 

Aanschaf (excl. 

BTW, incl. rijklaar 

en leges) 

k€ 120  130  

Inzet Km/jaar 80.000 80.000 

Afschrijvingsperiode jaar 5 5 

Massa rijklaar  kg 7.000 (schatting) 6.938 

Max. massa 

samenstel 

kg 37.000 37.000 

Laadvermogen kg 8.500 (trailer) 8.500 (trailer) 
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