
Iedere Ton Telt
Op verzoek van het H2 Platform, in opdracht van Deltalinqs en met financiële steun van I&W heeft Hytruck Consult & 
Partners (HCNP) in de periode van december 2020 tot en met mei 2021 een inventarisatie gemaakt van de vraag 
naar zero-emissie trekkers (en N3 bakwagens) in de periode tot 2030. HCNP keek naar voertuigen met 
brandstofcellen en/of batterijen, plus verbrandingsmotoren op waterstof (H₂ICE).

HCNP bestaat uit deskundigen met decennialange ervaring met zware vrachtwagens, zero-emissie technologieën, 
logistiek, bedrijfseconomie, beleid en projectontwikkeling/management.
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Disclaimer
Gebruik van de informatie in deze publicatie is toegestaan in overleg met ons.
De redenen hiervoor liggen in de steekproef, de verwevenheid met tank- en 
oplaadinfrastructuur en de ontwikkelingen in verduurzaming van transport. 
Onze steekproef is niet representatief voor Nederland, omdat de bedrijven gemiddeld 
groter zijn en voorlopen op de rest van Nederland.
Daarom kunnen de uitkomsten niet zonder meer geëxtrapoleerd worden.
Bovendien mogen de genoemde aantallen niet los gezien worden van de essentiële 
randvoorwaarde van voldoende en probleemloos te gebruiken tank- en 
oplaadinfrastructuur. Deze is nog lang niet gerealiseerd.
Daarnaast gaan de ontwikkelingen razendsnel, zodat aannames die vandaag kloppen, 
morgen achterhaald kunnen zijn.

Afkortingen
ZEV: zero-emissie vrachtwagen (alle technologieën)
H₂ICE: vrachtwagen met een verbrandingsmotor op waterstof
FCEV: vrachtwagen met een brandstofcel op waterstof
BEV: batterij-elektrische vrachtwagen
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Samenvatting

In opdracht van het Ministerie van I&W, het H2 Platform en Deltalinqs heeft HCNP onderzocht wat in dit decennium de marktvraag zal zijn naar 
zero-emissie vrachtwagens (ZEV) zwaarder dan 12 ton. Daarbij gaat het om FCEV (voertuigen op waterstof met een brandstofcel), H₂ICE 
(voertuigen met een verbrandingsmotor op waterstof) en BEV (voertuigen op batterijen).

Voor deze opdracht hebben we een vragenlijst uitgezet onder ruim 200 Nederlandse vervoerders. Van 81 van hen kregen we antwoorden. 
Daarmee is dit een zeer omvangrijke steekproef onder de vervoerders. 
De groep respondenten is niet representatief voor de hele sector. Wat interesse in duurzaamheid en ervaring met ZEV betreft, loopt deze groep 
duidelijk voor op de rest van de sector. Daarom hebben we de resultaten niet geëxtrapoleerd naar de rest van Nederland. We hebben gefocust op 
de vraag of de beweging naar ZEV in te zetten is, en wat daar dan voor nodig is.

Uit de inventarisatie bleek dat de respondenten bereid zijn om over te stappen op ZEV, mits de TCO (Total Cost of Ownership) bijna gelijk is aan 
die van diesel. Bij een tekort op de TCO van maximaal €2500 per jaar per voertuig, zeggen de respondenten bijna 1000 ZEV’s te willen 
aanschaffen. Bij hogere tekorten loopt de feitelijke vraag snel terug. 

Bij een sluitende TCO en probleemloze inzet (hele dag kunnen werken op één tank of lading) zijn de respondenten bereid om 60% van hun 
jaarlijkse nieuwe aanschaf zero-emissie te maken (bijna 1300 voertuigen per jaar). Bij één keer tussendoor tanken of laden wordt het 40% van 
de nieuwe aanschaf (ongeveer 865 nieuwe voertuigen per jaar).
Aan de bereidheid van de Nederlandse vervoerders zal het dus niet liggen.

De voertuigfabrikanten zullen in staat blijken om voldoende FCEV en BEV te leveren om aan de vraag te voldoen. De H₂ICE is bij een aantal 
OEM's in de onderzoeksfase, en zal naar verwachting niet voor 2025 leverbaar zijn. 

Het is essentieel voor succes van de H₂ICE dat deze erkend wordt als zero-emissie voertuig
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Uit onze TCO-berekeningen bleek echter dat die sluitende TCO voor FCEV en BEV er nog niet is 
zolang de vervoerder uitsluitend MIA/Vamil kan toepassen.

Subsidies tot de maxima onder de AGVV (Algemene Groepsvrijstellingsverordening; afhankelijk van 
de omvang van het bedrijf zijn deze 40, 50 of 60% van de meerkosten. Een klein bedrijf mag tot 
60% subsidie ontvangen, voor een groot bedrijf is dit 40%) zijn onvoldoende om de beweging naar 
waterstofvoertuigen op gang te brengen. Voor de BEV is het plaatje gunstiger.
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Samenvatting - vervolg
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We bevelen aan om vast te houden aan het doel van 5000 zware ZEV's in 2025, en dat vanwege kostenoverwegingen te verbijzonderen naar 
1000 FCEV's en 4000 BEV's. De H₂ICE kan op deze korte termijn naar verwachting geen significante bijdrage leveren aan de beweging naar zero-
emissie zwaar transport.
We bevelen aan om ‘out of the box’ te denken om de beweging naar ZEV’s op gang te brengen. 

We stellen daarbij twee mogelijke hoofdroutes voor om de TCO vrijwel te sluiten.

Hoofdroute 1: via aanschafsubsidies
We bevelen aan om te werken met aanschafsubsidies die voor de FCEV desnoods hoger zijn dan toegestaan onder de AGVV, om er zodoende voor 
te zorgen dat het vliegwiel gaat draaien. Dit vereist notificatie in Brussel en precies rekenwerk. 
Duitsland heeft momenteel een notificatie lopen met een maximaal subsidiepercentage van 80% op de meerkosten voor een gelimiteerd aantal 
voertuigen.

Hoofdroute 2: een cocktail van maatregelen
Ø Voer zo snel mogelijk toch de kilometerheffing in, geef de ZEV daarop een korting van 75% tot tenminste 2030, en zet de opbrengst in voor de 

transitie naar zero-emissie vervoer. Als terugvaloptie kan de accijns voor diesel verhoogd worden, en de opbrengsten ingezet voor ZEV. Door 
de dieseltoeslag komen de lasten hiervan automatisch bij de verlader/klant terecht.

Ø Voer in binnensteden (die voorbereiden op een zero-emissie zone) een toegangsheffing in voor conventionele zware voertuigen (bijvoorbeeld 
€25 per dag). Ook dit vereist verder rekenwerk.

Ø Combineer dit met een vaste waterstofprijs waarin het aandeel groene waterstof de komende jaren zo snel mogelijk toeneemt tot 100%. Een 
waterstofprijs van €5 per kilo aan de tank lijkt gewenst, maar hier moet nog wel aan gerekend worden. Als randvoorwaarde daarbij zou 
moeten gelden dat de waterstofmix (grijs-blauw-groen) vanaf het eerste moment well-to-wheel leidt tot minimaal 20% reductie van de CO₂-
uitstoot. Puur grijze waterstof geeft al een besparing op CO2 (ongeveer 10%). Gedegen onderzoek is nodig, ook om te ontdekken onder welke 
voorwaarde het is toegestaan om met een vaste prijs te werken. Verder rekenwerk is nodig, maar een eerste indicatie lijkt uit te
wijzen dat aan het begin het aandeel grijze waterstof relatief hoog kan zijn om toch op een lagere CO2-uitstoot uit te komen.

Ø Vul het resterende TCO-gat (bijna) op met aanschafsubsidies binnen de kaders van de AGVV.

Voor de BEV zullen de kilometerheffing en de toegangsheffing wellicht voldoende zijn om het TCO-tekort op te heffen voor 
een aantal toepassingen. Dat zal vooral gelden voor voertuigen die goedkoop ‘thuis’ kunnen laden. Maar ook hier moeten de 
precieze details verder uitgezocht worden.
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Opdracht en Uitwerking

Uit onze opdracht: “Er gaat momenteel een veelvoud aan rapporten met schattingen rond omtrent aantallen zero-emissie trekkers die op de weg 
zouden kunnen komen. Een goede, betrouwbare onderbouwing hiervoor ontbreekt echter vooralsnog.’

HCNP heeft opdracht gekregen om deze middels een goed onderbouwde inventarisatie in kaart te brengen. We keken daarbij naar de periode tussen 
2021 en 2030.

Het doel achter deze opdracht is om de feitelijke vraag te inventariseren en zo de markt te stimuleren. Dat versnelt de transitie.
Zolang de OEM’s geen helder beeld hebben van de omvang van hun markt, zullen ze terughoudend zijn in hun productie. En zolang de productie laag 
is, zullen de prijzen hoog blijven, waardoor de vraag laag blijft (en de prijzen hoog). Vraag en aanbod houden elkaar zo in een worstelgreep. OEM’s
zullen overigens in toenemende mate ZEV’s bouwen om te voldoen aan de Europese CO₂-normen. Dat biedt echter geen garantie dat deze ook voor 
acceptabele prijzen op de Nederlandse markt zullen worden aangeboden.

Bij ongewijzigd beleid bestaat er voor Nederlandse vervoerders dit decennium nog geen dwingende reden om over te stappen op zero-emissie zware 
voertuigen. Tot het einde van de jaren twintig kunnen vervoerders overal komen met hun huidige voertuigen, óók in binnensteden met zero-
emissiezones. Pas tegen die tijd wordt investeren in zero-emissie een harde noodzaak; tegelijkertijd zullen vervoerders tijdig investeren om deze 
megatransitie te managen.

We hebben de vervoerders daarom gevraagd naar motieven om nu toch met zero-emissievoertuigen te beginnen.
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Opdracht en Uitwerking - vervolg

Ook de vraag of afnemers kunnen en willen investeren in producten die nog geen sluitende TCO hebben, speelt een belangrijke rol.

TCO-plaatjes die aangeven wanneer een vergelijkbare TCO bereikt kan worden, dragen namelijk hun eigen gevaar in zich. Namelijk het risico dat 
vervoerders en verladers besluiten om te wachten met aanschaf tot precies het moment dat de TCO gelijk is. Die strategie werkt niet goed, want 
als vervoerders en verladers massaal dat besluit nemen om te wachten, schuift het moment waarop de TCO vergelijkbaar wordt verder naar de 
toekomst. Dit komt door de verwevenheid van vraag en prijs die we hierboven geschetst hebben. Dit effect is ongewenst – iedere ton vermeden 
CO₂ telt immers.

In veel vervoersniches zijn de marges klein. Daarom hebben we gevraagd naar de draagkracht/betaalbereidheid bij vervoerders en ook naar hun 
inschattingen van de betaalbereidheid bij verladers.

Het H2 Platform heeft logischerwijs vooral interesse in trekkers. Dat zijn immers de voertuigen die de langere afstanden afleggen waarvoor 
waterstof de meest geschikte energiedrager lijkt. Aan de andere kant: het versnellen van de transitie naar zero-emissie zwaar transport is 
vanzelfsprekend niet geheel afhankelijk van de aantallen trekkers. Om die reden hebben we besloten om de inventarisatie te verbreden naar alle 
N3-voertuigen (dus met een GVW/GCW > 12 ton).

We hebben gekeken naar zero-emissie voertuigen met brandstofcellen en/of met batterijen. We keken verder naar verbrandingsmotoren die 
uitsluitend waterstof gebruiken (de H₂ICE). Deze voertuigen bestaan nu nog niet maar we weten dat een aantal OEM's bezig is met deze 
ontwikkeling. Deze voertuigen kunnen het gebruik van waterstoftankinfrastructuur vergroten en op die manier de uitrol daarvan aantrekkelijker 
maken. Zo kunnen ze de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren in de transitie. Het is daarbij essentieel dat de H₂ICE eerst erkend wordt 
als zero-emissie, ook al stoot deze motor wel zeer geringe hoeveelheden NO₂ en fijnstof (pm) uit.

De dual-fuel voertuigen (waarin waterstof wordt bijgemengd bij diesel) hebben we meegenomen in de OEM-enquête om een eerste indruk te 
krijgen of zij het bijmengen van waterstof in dieselvoertuigen kansrijk achten.

LNG en biobrandstoffen vielen buiten de scope van deze inventarisatie.

Verder hebben we in deze inventarisatie weloverwogen de veronderstelling gemaakt dat voldaan is aan de randvoorwaarde dat de 
tank- en oplaadinfrastructuur geen knelpunt vormt voor de uitrol van ZEV’s, en dat laden en tanken operationeel geoptimaliseerd 
zijn. 
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Aanpak

Voor het ontwikkelen van een zo betrouwbaar mogelijke inventarisatie hebben we de volgende stappen gezet:

Ø We hebben ons eigen adressenbestand met ruim 200 bedrijven gebruikt. 
Dit bestand bestaat voor het overgrote deel uit vervoerders, met daarnaast enkele verladers. Het bevat bedrijven in alle soorten en maten. 
Het overgrote deel van onze contactpersonen behoort tot de directie en heeft dus directe invloed op het aanschaffen van nieuwe voertuigen.

Ø Ontwikkelen en verspreiden van een vragenlijst voor vervoerders en verladers. Alle contacten uit ons bestand ontvingen deze. Ook via TLN 
hebben zich nog enkele bedrijven gemeld.

Ø Na het versturen van de vragenlijst hebben we een intensieve follow-up verzorgd. Bij non-respons stuurden we de bedrijven een reminder via 
de mail. Als dat niet hielp, werden ze gebeld. Op deze manier hebben we een relatief hoge respons van 40% gerealiseerd: 81 bedrijven!

Ø Alle uitkomsten van de inventarisatie zijn nagelopen op inconsistenties in de antwoorden. Waar nodig hebben we de respondenten nogmaals 
gebeld en de betreffende vragen met ze doorgenomen. Zo kwamen we tot een beeld waarin we vertrouwen hebben.

Ø Verder wilden we weten of het aanbod wellicht een bottleneck kan zijn voor de transitie. 
We ontwikkelden een vragenlijst om beter inzicht te krijgen in de productieplannen van de OEM’s voor de verschillende technologieën (FCEV, 
H₂ICE en BEV). De vragenlijst is verspreid onder 15 OEM’s. Ook hier deden we een intensieve follow-up via de mail en de telefoon om zoveel 
mogelijk betrouwbare informatie te krijgen. Dit resulteerde uiteindelijk in reacties van 13 OEM’s. Een groot deel van onze respondenten kon of 
mocht echter weinig zeggen. Daarom hebben we ook recente berichten in kranten, op het web en in vakbladen bestudeerd.

Ø We hebben een verfijnd en zo volledig mogelijk TCO-model (factsheet) gebouwd voor zero-emissie trekkers en dat gevuld met de laatste 
informatie. Daarvoor gebruikten we onze eigen uitgebreide ervaring in de transportwereld, onze grondige kennis van zero-emissie 
technologieën en onze kennis van bedrijfseconomie. Daarnaast keken we naar TCO-modellen zoals die gehanteerd worden door o.a. door 
Panteia en Roland Berger. 
Recente offertes voor zero-emissie N3 trucks die in het kader van de DKTI-aanvragen voor Learning by Using zijn uitgebracht, leverden 
waardevolle inzichten in de laatste stand van de techniek en bijbehorende prijzen. 
Gesprekken met leveranciers - DAF, Volvo, Renault, Scania, Mercedes, MAN, Iveco/Nikola, Emoss, Ginaf, E-trucks Europe, 
Hyzon/Holthausen, VDL en Wierda - maakten het inzicht compleet.

Ø Alle antwoorden op onze vragenlijsten hebben we gewogen en verwerkt in dit rapport.
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Respondenten: Vervoerders en enkele Verladers

In totaal 81 unieke bedrijven hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is dus een grootschalige inventarisatie. Onder de respondenten waren 3 verladers 
uit de levensmiddelendistributie en 78 vervoerders.

De groep respondenten bevat bedrijven van alle soorten en maten, zoals te zien in het overzicht van de N3-voertuigen en de marktsegmenten. 
Echt kleine bedrijven zijn overigens sterk ondervertegenwoordigd in deze groep. TLN geeft aan dat 50% van zijn leden 1-4 voertuigen heeft. In 
onze groep respondenten blijft de categorie 1-10 voertuigen steken op 6%. Wij zien dit niet als een probleem: voor het volume in de transitie 
hebben we vooral de grote(re) bedrijven nodig.

Het wagenpark (> 12ton GVW/GCW) van de respondenten omvat ongeveer 15.000 voertuigen (gemiddeld 195 per bedrijf). Dit wagenpark is 
ongeveer 15% van het aantal zware (N3) voertuigen in Nederland. Zo’n 64% van het wagenpark van onze respondenten bestaat uit trekkers.

Ieder jaar schaffen de respondenten samen zo’n 2150 nieuwe voertuigen aan (gemiddeld 27 per vervoerder) voor vervanging en uitbreiding. 
Daarmee beslissen zij over zo’n 20% van de jaarlijkse N3 nieuwverkopen. Volgens informatie van de RAI zijn er in 2020 namelijk 10.000 nieuwe 
zware vrachtwagens verkocht in Nederland. Onze respondenten vervangen hun voertuigen gemiddeld relatief jong.
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Figuur 1: Aantallen voertuigen per vervoerder Figuur 2: Marktsegmenten (meerdere antwoorden mogelijk)

9



17%

51%

23%

6% 3%
Duurzaamheid is leidend in onze beslissingen. Wij zijn een echte voorloper. Het mag wat kosten.

Duurzaamheid is belangrijk en wordt serieus meegenomen in de beslissingen. Het mag iets meer kosten.

Mijn bedrijf past alle maatregelen voor verduurzaming toe die per saldo geen geld kosten.

Mijn bedrijf past maatregelen voor verduurzaming toe alleen als mijn opdrachtgever/verlader daar voor betaalt.

Mijn bedrijf past alleen maatregelen voor verduurzaming toe die verplicht zijn.

Zo’n 70% van onze respondenten zegt dat duurzaamheid belangrijk is, of zelfs leidend in de bedrijfsbeslissingen.

Deze bedrijven geven aan dat ze bereid (en in staat) zijn om enige meerkosten voor hun rekening te nemen. Dit percentage is relatief hoog. 
Wellicht hebben vooral bedrijven met interesse in duurzaamheid de vragenlijst ingevuld; dan hebben wij een ‘groenere’ steekproef dan het gemiddelde 
in de sector.

Het is ook mogelijk dat ons netwerk vooral bestaat uit vooroplopende bedrijven. Dat is geen probleem – alle transities beginnen immers bij de pioniers 
en ‘early adopters’.

Een derde steekhoudende verklaring is dat een aantal respondenten een sociaal wenselijk antwoord heeft gegeven 
op de vraag naar duurzaamheid.
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Figuur 3: Belang van duurzaamheid in de bedrijfsvoering van vervoerders

Respondenten: Vervoerders en enkele Verladers - vervolg
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Ruim de helft van de 76 respondenten heeft nog geen ervaring met ZEV’s. Krap de helft heeft ervaring en/of bereidt aanschaf van een ZEV voor.

Zowel de ervaring met, als de voorbereiding op aanschaf van, BEV’s ligt hoger dan bij FCEV’s. Dit is ook logisch. Het aanbod van FCEV’s is nog 
bijzonder gering.

Verder is duidelijk dat onze groep respondenten op het gebied van ZEV’s voorloopt op de rest van de sector. Er zijn immers momenteel slechts 
beduidend minder dan 200 N3 elektrische trucks op de weg.

De resultaten kunnen dus niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar heel vervoerend Nederland: we mogen niet aannemen dat de aanschafbereidheid 
en financiële draagkracht van de andere Nederlandse vervoerders op hetzelfde niveau ligt.
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3%

22%

3%

3%

17%

29%

54%

We hebben één of meer FCEV's in bedrijf (gehad).

We hebben één of meer BEV's in bedrijf (gehad).

We hebben een FCEV op proef (gehad).

We hebben een BEV op proef (gehad).

We bereiden actief de aanschaf van één of meer FCEV’s 
voor.

We bereiden actief de aanschaf van één of meer BEV’s voor.

Wij hebben geen ervaring met ZEV's

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Figuur 4: Ervaring met ZEV’s (meerdere antwoorden mogelijk - 76 respondenten)

Respondenten: Vervoerders en enkele Verladers - vervolg
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Figuur 5. Gemiddelde dagelijkse afstand versus belangstelling voor een zero-emissie technologie 

30 Respondenten hebben een voorkeur voor waterstof (FCEV/ H₂ICE), en 30 voor een BEV. Ook als we kijken naar de aantallen voertuigen in de 
vloten van de respondenten ligt de voorkeur ongeveer gelijk: 5.920 versus 5.555.

Respondenten met een voorkeur voor een FCEV of H₂ICE hebben een relatief groter aandeel lange afstanden in hun inzetprofielen. Dat sluit aan 
bij de huidige stand van de techniek.

Respondenten met een voorkeur voor BEV hebben een iets grotere aandeel korte ritten.
Dat sluit aan op de inzetprofielen met een voldoende aandeel relatief korte afstanden per dag.

Respondenten: Vervoerders en enkele Verladers - vervolg
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Figuur 7. Aanschafbereidheid bij oplopende tekorten op de TCO (58 antwoorden)

Aanschafbereidheid bij sluitende TCO.
Onze respondenten zeggen bereid te zijn om gemiddeld 60% van hun jaarlijkse aanschaf te vervangen door ZEV’s mits deze bij 
een gelijke TCO probleemloos de hele dag ingezet kunnen worden. In dit geval betekent probleemloos: zonder extra laden of 
tanken overdag, en na het werk zonder moeite opladen of tanken. Die 60% komt neer op jaarlijks bijna 1,300 voertuigen (onze 
groep respondenten; niet geëxtrapoleerd naar geheel Nederland). 

Als de vervoerder per dag 1x tussendoor moet bijladen of tanken, daalt dat vervangingspercentage tot 40%. Dit komt overeen 
met zo’n 865 ZEV’s per jaar (onze groep respondenten; niet geëxtrapoleerd naar geheel Nederland).

Respondenten: Vervoerders en enkele Verladers - vervolg

We hebben geïnventariseerd hoeveel de vervoerders bereid 
zeggen te zijn toe te leggen op ZEV’s. Een jaarlijks TCO-gat van 
minder dan €2.500 lijkt voor een aantal van hen acceptabel. 
Dat komt overeen met een bedrag van €200/maand/voertuig en 
resulteert in een TCO-verschil van ongeveer 2% bij een BEV en 
1% bij een FCEV.

Boven de €200/maand/voertuig neemt de bereidheid tot 
aanschaf snel af.

Al met al is er bereidwilligheid om ZEV’s aan te schaffen bij een 
acceptabele TCO, dus met een bescheiden tekort.

Tegelijkertijd is duidelijk dat er geen realistische afzet te 
verwachten is als het TCO-verschil groter is dan €2500 per jaar.
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Ruim 60% van de 71 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, is pessimistisch over de bereidheid van hun klanten (vaak 
verladers) om extra te betalen voor zero-emissie vervoer. De andere 40% verwacht wel dat hun klanten iets meer willen betalen, 
maar slechts 13% weet dat zeker.
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13%

8%

15%

39%

17%

7%
Zeker. De meeste van mijn klanten zien daar beslist de noodzaak van in.

Ik denk het wel, maar heb het nog niet met ze besproken.

Ik verwacht van wel, als ik daar goed over onderhandel.

Dat zal erg lastig worden.

Ik denk eigenlijk van niet.

Ik weet zeker van niet.

Figuur 8: Bereidheid van verladers/klanten om extra te betalen voor zero-emissie vervoer volgens  71 vervoerders

Respondenten: Vervoerders en enkele Verladers - vervolg
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Respondenten: OEM's

We hebben 15 OEM's benaderd: de ‘big 7’, 5 kleine-seriebouwers en 3 ‘nieuwe spelers’. We vroegen naar de verwachtingen rond aantallen voor 
de Nederlandse markt, types en jaren waarin deze beschikbaar komen. We vroegen ook naar de ontwikkeling van de prijzen. Uiteindelijk hebben 
13 partijen (waaronder de kleine-seriebouwers) de vragen (deels) beantwoord. Dit is genoeg voor een aantal voorzichtige kwalitatieve conclusies.

Waterstof:
De grote OEM's denken verschillend over de introductie van FCEV’s. Een drietal OEM's bouwt voorseries vanaf 2024 en verwacht serieproductie 
in de periode 2025-2027. Drie andere gaan uit van voorseries na 2026 en een introductie vanaf 2028. De aantallen in 2030 zijn zodanig hoog dat 
er bij een aantal OEM's van serieproductie sprake kan zijn.
Bij de kleine-seriebouwers springt Hyzon eruit. Hyzon wil al in 2022 serieproductie starten en gaat voor 2025 uit van een productie van minimaal 
750 FCEV trucks voor de Nederlandse markt.

Er bestaan (nog) verscheidene beelden over de optimale opslagvorm van waterstof. De helft van de respondenten kiest voor 700 bar, maar ook 
350 bar en vloeibaar worden genoemd.
De meeste respondenten denken dat waterstof aan de pomp zo’n € 3-5 per kilo moet kosten om de TCO voor FCEV te sluiten. Bijna allemaal 
verwachten ze dat een sluitende TCO voor FCEV binnen 6-10 jaar mogelijk is.

Twee van de acht respondenten die de vraag naar plannen rond H₂ICE hebben beantwoord, zeggen in de komende 5 jaar serieproductie van 
H₂ICE op te starten, en één respondent wil daar rond 2027 mee beginnen. Vijf andere geven aan daar de komende 5 -10 jaar geen plannen voor 
te hebben. Een sluitende TCO wordt verwacht binnen 4-8 jaar na introductie. Uit persinformatie blijkt overigens dat reeds 4 van de ‘big 7’ bezig 
zijn met onderzoek naar deze motor.

Batterij-elektrisch:
De grote OEM's starten binnen enkele jaren de serieproductie van BEV voertuigen. Twee OEM's zijn al met serieproductie gestart. De kleine-
seriebouwers produceren op aanvraag en plannen een soort serieproductie rond 2024.

De meeste respondenten verwachten een sluitende TCO voor BEV's binnen 4 – 8 jaar. De prijs aan de snellader moet 
daarvoor (ruim) beneden de 15 ct/kWh blijven volgens de 6 respondenten die deze vraag beantwoordden.

Dual-fuel:
Geen van de respondenten zegt plannen te hebben om dual-fuel voertuigen (waterstof-diesel) te gaan leveren.
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Respondenten: OEM's
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2021 2022 2023 2024 2025 Totaal t/m 2025 2030

FCEV 28 voorserie 100 lijn
10 prototype

175 lijn
30 proto

350 lijn
40 proto

700 lijn
60 voorseries

1353 lijn
140 voorseries

2000

BEV 162 voorseries 300 lijn 600 lijn 1200 lijn 3000 lijn 5062 lijn 5000

H₂ICE 2 experiment 10 proto 20 proto 30 proto 50 proto 112 voorserie 300

Figuur 9. Door OEM's aangegeven verwachte productieaantallen voor Nederland

NB: de productieaantallen zijn aan de ene kant een onderschatting, omdat slechts een deel van de OEM's gereageerd heeft op deze vraag. Aan 
de andere kant kunnen ze een overschatting inhouden, omdat niet iedere OEM uitsluitend de voor Nederland bedoelde aantallen heeft 
gerapporteerd (ook al hadden we dat wel gevraagd).

Voor de periode t/m 2025 verwacht slechts één OEM (Hyzon) uit deze groep over te gaan op lijnproductie van FCEV’s. 
Voor de BEV neemt in die periode het aantal OEM's dat op de lijn produceert toe tot 8.

Er is nog veel onzekerheid rond de H₂ICE. Goed plannen is nog niet mogelijk.
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Respondenten: OEM’s

1-6-2021 Iedere Ton Telt. Studie in opdracht van het Ministerie van I&W, het H2 Platform en Deltalinqs

We hebben de OEM’s ook gevraagd naar hun plannen om tank- of oplaadinfrastructuur mee te leveren met de voertuigen of te investeren in 
openbaar toegankelijke infrastructuur. Op deze vraag kregen we antwoorden van 7 OEM’s, die overigens meerdere antwoorden konden geven:

Waterstof:
Ø Drie OEM's zijn voornemens om – al dan niet in samenwerking met andere bedrijven – bij te dragen aan de aanleg van publieke 

waterstoftankinfrastructuur.
Ø Geen van de OEM’s meldt dat ze voornemens zijn private waterstoftankinfrastructuur mee te leveren met de voertuigen.

Elektriciteit
Ø Drie OEM's zijn voornemens om bij te dragen aan de aanleg van publieke oplaadinfrastructuur.
Ø Vijf OEM’s melden dat ze (private) oplaadpalen meeleveren met de BEV’s. 

Vervoerders lijken behoefte te hebben aan een bepaalde mate van ontzorging bij de overstap naar ZEV’s. Maar echte ontzorging wordt nog niet 
meegeleverd. Bovendien is het nog onduidelijk tot hoe ver die moet gaan.
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Aannames, TCO-berekeningen & Weergave Grafieken

In onze factsheets hebben we TCO’s uitgewerkt voor de FCEV, de H₂ICE en de BEV voor verschillende model-trekkers. We hebben deze afgezet 
tegen de diesel.

Voor de FCEV en de H₂ICE gaat het om een trekker die per jaar 90.000 km aflegt en een trekker die 140.000 km per jaar aflegt. Voor de BEV 
komt daar nog een trekker bij met een jaarkilometrage van 60.000. Waterstof lijkt immers vooral geschikt voor de langere afstanden, en BEV 
voor de kortere.

De factsheets zijn gevuld met:
• gegevens uit de OEM-vragenlijst,
• recent (in het kader van de DKTI-3) uitgebrachte offertes en
• onze eigen kennis over de wereld van transport en logistiek.
De DKTI-offertes zijn zeer betrouwbare informatie. De producten zullen immers tegen die prijs, met die specificaties en garanties geleverd 
moeten worden als de DKTI-subsidie wordt verleend.

Op verzoek maken we de factsheets toegankelijk.

Een aantal aannames verdient hier nadere toelichting, omdat ze een significant effect hebben op verschillen in de TCO. Onze aannames rond 
prijs en verbruik van de FCEV zijn vooral gebaseerd op de meest recente informatie die we van Holthausen kregen. 

Aanschafprijs en -ontwikkeling:
Ø In 2021 kost een dieseltrekker € 75.000, € 80.000 en € 85.000 voor de drie jaarkilometrages 60.000, 90.000 en 140.000 km. De 

dieseltrekker wordt jaarlijks 3% duurder door stijgende kosten om te voldoen aan de Europese uitstootnormen.
Ø De FCEV trekker kost in 2021 € 450.000 en € 480.000 voor de 90.000 en 140.000 km. De prijs daalt eerst twee jaren (2022 en 2023) hard 

(met € 75.000 per jaar) door een steile leercurve en stijgende productieaantallen en daalt daarna met 5% per jaar tot 2030. Informatie over 
feitelijke aanschafprijzen van FCEV’s is overigens nog schaars.

Ø Er zijn nog geen feiten voorhanden rond de H₂ICE. Daarom hebben we volledig op basis van aannames gewerkt. Voor de aannames rond de 
H₂ICE hebben we gebruik gemaakt van onze kennis van LNG. We gebruikten de prijzen van LNG-voertuigen en legden daar een toeslag op.

Ø De aanschafprijs van de BEV trekker ligt in 2021 op € 320.000, € 350.000 resp. € 370.000. Hij daalt vanaf 2021 met 7,5% per jaar. Deze 
daling is vooral het gevolg van toenemende productieaantallen; de overgang op lijnproductie leidt tot een extra prijsdaling van € 30.000. 
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MIA/Vamil en subsidies:
Ø MIA is de milieu-investeringsaftrek: de vervoerder mag in het aanschafjaar een deel van de aanschafkosten aftrekken van de winst. We gaan 

bij MIA uit van het maximale percentage van 36%. Op de kosten over de gehele levensduur (zie verderop) van het voertuig heeft de Vamil
feitelijk geen effect. Daarom is deze buiten beschouwing gelaten.

Ø Voor het berekenen van het effect van aanschafsubsidies gaan we uit van de maximale percentages op grond van de AGVV (40%, 50% en 
60% voor groot-, midden- en kleinbedrijf).

Brandstof/energieverbruik:
Ø Het initiële brandstofverbruik (dus in 2021) van de diesel is 30 l/100km bij 60.000 km/j en 26 l/100km voor de langere afstanden.
Ø Voor de FCEV gaan we uit van een initieel verbruik van 6,5 kg H₂ per 100 km voor beide afstanden.
Ø Voor de BEV gaan we uit van een initieel verbruik van 150, 165 en 180 kWh/100 km voor de drie jaarlijkse afstanden. De hogere gemiddelde 

snelheid bij de langere afstanden leidt tot een hoger verbruik.
Ø Voor de H₂ICE ligt het initiële verbruik op 8 kg H₂/100 km.
Ø We verwachten dat de motoren van diesels ieder jaar 0,5% efficiënter worden, FCEV’s 2% en BEV's 3%. Bij de diesels komt de rest van de 

verplichte efficiencyverbetering (30% in 2030 t.o.v. 2019) uit de verkoop van ZEV’s (20%) en verder uit andere onderdelen van de voertuigen 
zoals stroomlijning en banden. Deze verbeteringen hebben geen effect op het verschil in TCO tussen ZEV’s en diesels, omdat ze in alle 
voertuigen worden toegepast.

Prijzen brandstof/energie:
De TCO-plaatjes zijn erg gevoelig voor de prijs van brandstof en energiedragers.
Ø Voor diesel gaan we uit van een basisprijs van €1,10. Dit is het gewogen gemiddelde van het eerste kwartaal 2021 minus 10 cent vanwege de 

gangbare kortingen voor vervoerders. We gaan uit van een jaarlijkse verhoging met 1%.
Ø Voor waterstof gaan we uit van een basisprijs van €7 per kilo aan de pomp, en een jaarlijkse prijsdaling van 3,5%. De startprijs is 

optimistisch voor groene waterstof. We differentiëren niet tussen ‘thuis tanken’ en ‘onderweg tanken’ omdat daarover nog 
te weinig informatie beschikbaar is.

Ø Voor elektriciteit differentiëren we de prijs wel. Een BEV die jaarlijks 60.000 km rijdt, kan in onze aannames altijd op de 
thuisbasis laden tegen een prijs van 12 cent/kWh. Dit is inclusief de kosten voor eenvoudige private laadinfra. 
Voor de 90.000 km en de 140.000 km gaan we uit van een toenemend aandeel ‘laden onderweg’. Hierdoor komt 
de gemiddelde prijs per kWh bij 90.000 km op 15 cent/kWh, en voor de 140.000 km op 20 cent/kWh. We nemen 
aan dat elektriciteit jaarlijks 3% goedkoper wordt.
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Aannames, TCO-berekeningen & Weergave Grafieken
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Aannames, TCO-berekeningen & Weergave Grafieken
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Kilometerheffing:
Ø De kilometerheffing wordt ingevoerd vanaf 2027 tegen een tarief van 13 cent/km. 
Ø Hoe meer jaarlijkse kilometers, hoe hoger het percentage dat gereden wordt op wegen met kilometerheffing: 

25% bij 60.000 km/j, 50% bij 90.000 km/j en 75% bij 140.000 km/j.
Ø FCEV, H₂ICE en BEV krijgen tot 2030 een korting van 75% op de kilometerheffing.

Wegenbelasting:
Ø ZEV’s zijn vrijgesteld.

Lonen:
Ø Alle chauffeurs worden ingeschaald in schaal D6 van het BGV, met een indexatie van +2,5%. Dit beïnvloedt 

de TCO-verschillen niet.

Inzet:
Ø Alle voertuigen worden 250 dagen per jaar ingezet. 
Ø Het aantal uren per dag is 8, 9 en 10 voor de drie verschillende jaarlijkse afstanden.
Ø De gemiddelde snelheid van de voertuigen is 30, 39 en 56 km/u.

Weergave van de grafieken:
Ø Voor de grafieken hebben we gekozen voor een weergave op basis van de levensduur, en niet voor een weergave van kosten per 

jaar op basis van aanschafjaar. 
De TCO op basis van levensduur geeft naar onze mening de meest getrouwe weergave van wat het voertuig de eigenaar 
uiteindelijk daadwerkelijk kost, in vergelijking met de diesel. Het geeft ook het beste beeld van wanneer de TCO van een ZEV 
feitelijk gelijk wordt aan die van diesel. Dat is eerder dan bij de weergave van de jaarlijkse kosten, omdat in de loop van de tijd de 
jaarlijkse kosten voor een ZEV lager worden dan die van diesel. 
Er gaat ook iets verloren in deze weergave: de effecten van maatregelen - zoals de kilometerheffing - springen beduidend minder 
in het oog. 

Op de volgende pagina laten we het verschil zien.
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Factsheets, TCO-berekeningen & Weergave Grafieken
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De plaatjes hieronder laten het effect zien van de twee weergaven. Links staan de jaarlijkse kosten en rechts de kosten over de gehele 
levensduur. Voor dit voorbeeld gebruikten we de FCEV met het hoogste jaarlijkse kilometrage.

Een vervoerder zal investeren vanaf het break-even punt. Voor een vervoerder die kijkt naar de totale kosten over de hele 8 jaar dat 
hij een voertuig inzet, ligt dat break-even punt eerder dan voor een vervoerder die uitsluitend kijkt naar de kosten in het eerste jaar.
Wanneer uitsluitend de MIA van toepassing is gaat de vervoerder pas in 2028 over tot aanschaf als hij kijkt naar de jaarlijkse kosten.
Als de vervoerder kijkt naar de totale kosten over de levensduur, zal hij in 2026 overgaan tot aanschaf.
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Prognoses TCO-verschillen o.b.v. factsheets

Uit onze factsheets en de TCO-berekeningen blijkt dat het tekort op de TCO voor de FCEV, de H₂ICE en de BEV de komende jaren groot is bij 
ongewijzigd beleid, dus als alleen MIA van toepassing is. 

De inzet van subsidies op basis van de AGVV verkleint het TCO-verschil. Het effect daarvan is het grootst bij FCEV en BEV. Dit is logisch, omdat 
de H₂ICE veel lagere aanschafkosten heeft.
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Zolang vervoerders uitsluitend MIA kunnen toepassen, is er in Nederland tot medio jaren ‘20 geen effectieve vraag naar zero-emissie N3 voertuigen -
behoudens de voertuigen die in het kader van de DKTI zullen worden aangeschaft. Voor de FCEV duurt het tot 2028 voordat de TCO over de 
levensduur vergelijkbaar wordt met die van diesel.

De transitie komt niet vanzelf op gang. 
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Prognoses TCO-verschil o.b.v. factsheets - FCEV

Het tekort op de TCO voor een FCEV-trekker in 2021 bedraagt 30-35% als de vervoerder uitsluitend MIA/Vamil kan toepassen. 

Het break-even punt komt in 2026 voor de trekker met het hoge kilometrage, mits er probleemloos en zonder tijdverlies getankt kan worden. 
Voor de trekker met jaarlijks 90.000 ligt het break-even punt zelfs nog iets later. 
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Met een grote slag om de arm concluderen we dat er ook voor de H₂ICE tot aan 2023-2024 geen effectieve vraag te verwachten is. 
Aanschafsubsidies hebben een beperkt effect omdat de meerprijs t.o.v. diesel veel lager is dan bij FCEV en BEV.
De ontwikkeling van de efficiency en exploitatiekosten van H2ICE leiden tot een verwacht TCO break-even punt rond 2023-2024.
Het is nog onduidelijk of de H₂ICE in Europa erkend zal worden als zero-emissie.
Het is bovendien niet zeker of de OEM’s tijdig voldoende voertuigen kunnen produceren.
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Prognoses TCO-verschil o.b.v. factsheets – H2ICE
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Als de vervoerder uitsluitend MIA kan toepassen, ligt het tekort op de TCO van de BEV-trekkers in 2021 rond de 14%. 

Daarmee is de feitelijke autonome vraag naar BEV-trekkers tot ca. 2023-2024 naar schatting nihil. Subsidies volgens de AGVV kunnen het 
omslagpunt, waarbij de BEV een TCO laat zien die concurreert met diesel, met 2-3 jaar vervroegen.

Met een aanschafsubsidie van 40% op de meerkosten van aanschaf komt er naar schatting vanaf 2022 een effectieve vraag naar modellen die 
een inzetprofiel van 60.000 km/jaar hebben. Hetzelfde geldt voor voertuigen met een inzetprofiel met meer km/jaar mits gebruik kan worden 
gemaakt van goedkope stroom (vergelijkbaar met laden op de thuisbasis). 
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Prognoses TCO-verschil o.b.v. factsheets – BEV

25



Vergelijking Betalingsbereidheid, TCO-verschillen en Kennis

Een voorzichtige conclusie uit de enquêteresultaten is dat een tekort op de TCO van maximaal 1-2% (€2.500 per jaar per voertuig) voor een 
redelijk deel van de vervoerders hanteerbaar is bij een beslissing om ZEV's aan te schaffen. Die bereidheid lijkt groot genoeg om de beweging 
naar ZEV’s op gang te brengen.

Uit onze factsheets is echter op te maken dat het tekort op de TCO voor een FCEV-trekker in 2021 circa 30-35% bedraagt als de vervoerder 
uitsluitend MIA/Vamil kan toepassen. Dit verschil is voor de marktsector onoverbrugbaar. De effectieve vraag naar FCEV’s is dus nihil.

Voor de H₂ICE is het beeld gunstiger. Het grote probleem is dat dit voertuig nog niet bestaat.

De perspectieven voor BEV met een beperkt inzetprofiel (60.000 km/j) zijn iets beter dan voor FCEV: een TCO verschil o.b.v. MIA van ca. 14%, 
dat naar verwachting ook zal dalen in de komende 5 jaar. Maar ook bij BEV geldt dat er nu geen autonome effectieve vraag is.

Er zullen dus  extra maatregelen nodig zijn om 5000 zware ZEV’s in 2025 te realiseren. Daarbij gaat het niet alleen om financiële maatregelen, 
maar ook om kennis.

Ruim de helft van onze respondenten heeft nog geen ervaring met ZEV's. Bij de rest van de sector is de ervaring nog beduidend minder. Er 
rijden vrijwel geen zware FCEV's in Nederland. De H₂ICE bevindt zich nog in de conceptfase. Er zijn slechts weinig zware BEV’s op de weg. Bij 
veel partijen ontbreekt het daarom aan kennis. 

Voor de DKTI-3, die opengesteld werd op 23 maart, hebben we met veel bedrijven gewerkt aan het ontwikkelen van de aanvraag. In alle 
gevallen ging dat om BEV’s (in de aanvragen die wij begeleidden, werden dus geen FCEV’s aangevraagd). Ook daarbij viel op dat er weliswaar 
levendige belangstelling is voor zero-emissie voertuigen, maar in veel gevallen nog erg weinig kennis.

Het tanken of laden van ZEV's, het kiezen van de juiste laders voor de thuisbasis en een correcte aansluiting op het net, het rijden met een ZEV, 
het plannen van de dagelijkse ritten – het is allemaal anders dan bij diesels, en dus nieuw voor de vervoerder.

Een vervoerder kan er bovendien niet blindelings op vertrouwen dat zijn dealer de informatie correct kan verstrekken. Ook voor de dealers is de 
ZEV immers nieuw.

Hetzelfde geldt voor de installateurs die oplaadinfra moeten aansluiten. Ook daar is nog een groot tekort aan expertise.

Goede, deskundige, persoonlijke begeleiding van vervoerders is naar onze mening essentieel voor het op gang brengen van de uitrol van ZEV's.
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Out of the box naar voldoende ingroei van FCEV
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Ook onder de aanname dat voldaan is aan de essentiële randvoorwaarde van goede tankinfrastructuur, blijft er nog een groot 
probleem bij het sluiten van de TCO voor FCEV. Het verlenen van subsidies volgens de AGVV gaat onvoldoende soelaas bieden, omdat het TCO-
gat veel groter blijft dan de vervoerders kunnen opbrengen. Deels komt dit door de hogere energiekosten: zelfs bij onze optimistische aannames 
op het gebied van het verbruik blijft waterstof de eerste jaren per kilometer duurder dan diesel. Om het vliegwiel op gang te brengen is dus een 
andere benadering nodig. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. We behandelen hieronder twee hoofdroutes. 
We gaan uit van de ambitie van 5000 zware ZEV’s in 2025 in stand, en verbijzonderen deze naar 4.000 BEV's en 1.000 FCEV’s. Een aantal van 
1.000 FCEV’s past bij de verwachtingen van (vooral de kleine) OEM’s over productieaantallen voor de Nederlandse markt. 

Hoofdroute 1: De FCEV zwaarder subsidiëren dan toegestaan onder de AGVV.

Subsidieer de TCO net niet helemaal dicht – ga uit van een bijdrage van de vervoerder/verlader van €20.000 per voertuig (2.500 per voertuig per 
jaar). Nederland kan een robuuste subsidieregeling overwegen met bedragen die hoog genoeg zijn om de TCO nagenoeg te sluiten.

Duitsland notificeert momenteel in Brussel een subsidieregeling die tot 80% van het verschil in aanschafkosten voor voertuigen en private infra 
dekt. De vingeroefening hieronder geeft een eerste beeld van de mogelijke omvang van de benodigde subsidies.

De combinatie van het ingroeipad en de benodigde subsidies kost ongeveer € 160 miljoen tot 2025, waarvan 70% naar de FCEV’s moet.
Daarnaast blijft er de randvoorwaarde van voldoende probleemloos te gebruiken infrastructuur.

2022 2023 2024 2025
Subsidie/voertuig
  BEV 58.387€          30.242€         -€             -€               
  FCEV -€              155.366€       119.722€       85.369€          

Basis: Eigen bijdrage vervoerders €2.500/voertuig/jaar

2022 2023 2024 2025
Ingroei
  BEV 400                800               1.200            1.600              
  FCEV -                167               333               500                
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Out of the box naar voldoende ingroei van FCEV
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Hoofdroute 2: een cocktail van maatregelen.

Ø Voer zo snel mogelijk de kilometerheffing in (per 2023) en geef de ZEV’s daar een korting op van 75% tot tenminste 2030. Dit maakt de 
behoefte aan directe subsidie minder. Precieze berekeningen vallen buiten de scope van deze opdracht.

Ø Voer zo snel als mogelijk een toegangsheffing in voor de toekomstige zero-emissie binnensteden voor diesels. Een voldoende substantiële 
heffing gaat een zeer groot effect hebben op de TCO. Verder rekenwerk moet uitwijzen hoe hoog die heffing moet zijn.

Ø Zet de prijs voor waterstof aan de pomp voor de komende jaren vast op een acceptabel niveau (bijvoorbeeld €4-5 per kilo), zodat het verbruik 
per kilometer net iets goedkoper is dan diesel. Stel daarbij als harde randvoorwaarde dat het aandeel blauwe en/of groene waterstof vanaf het 
begin hoog genoeg is om een echte uitstootreductie te realiseren van minimaal 20% well-to-wheel.
Ontwikkel daarbij een ingroeimodel voor meer blauwe/groene waterstof in de mix bij gelijkblijvende prijs, zodat de CO₂-reductie met de jaren 
toeneemt. Werk toe naar 100% groene waterstof in 2030 of zoveel eerder als redelijkerwijs mogelijk is. 
Hoe – en onder welke voorwaarden - dit te realiseren is, dient verder onderzocht te worden.

Ø Vul dit waar nodig aan met aanschafsubsidie.



Out of the box naar voldoende ingroei van FCEV
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De maatregelen in Hoofdroute 2 – kilometerheffing per 2023 met korting van 75% voor ZEV’s plus toegangsheffing voor diesels in toekomstige 
zero-emissie binnensteden per 2023 plus vaste waterstofprijs met ingroeimodel voor blauwe/groene waterstof – gecombineerd met de AGVV-
subsidiepercentages leiden tot het volgende plaatje voor de FCEV.

De behoefte aan directe aanschafsubsidie voor de FCEV daalt met dit pakket tot onder de toegestane percentages in de AGVV. Het totale benodigde 
budget voor de subsidies daalt tot ongeveer € 35 miljoen. Dit zou preciezer uitgerekend moeten worden.

Daarnaast blijft er de randvoorwaarde van voldoende en probleemloos en zonder tijdverlies te gebruiken infrastructuur.
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Out of the box naar voldoende ingroei van FCEV

Aanvullende suggesties

Ø Zet, in partnerschap met RAI, TLN, evofenedex en VERN, en met hulp van de banken, een meerjarig project op waarin bedrijven -
middels betaalbare shortlease en met begeleidende training - ervaring kunnen opdoen met ZEV’s in de eigen bedrijfsvoering.

Ø Als terugvaloptie voor de kilometerheffing kan de dieselaccijns verhoogd worden. Ook hier geldt: precieze berekeningen vallen buiten de scope 
van deze opdracht. Vanuit de vervoerder gezien heeft het verhogen van de dieselaccijns een groot voordeel. De lasten hiervan komen 
automatisch bij de verladers terecht, omdat de vervoerders werken met een brandstofclausule die de schommelingen in de dieselprijs opvangt, 
ongeacht hoe deze veroorzaakt worden.

Ø Voorstel voor gemeenten en provincies: richt het aankoop- en aanbestedingsbeleid zo in dat de inzet van ZEV een criterium is in de toekenning 
van concessies en het afgeven van vergunningen. Hierdoor worden de private aanbieders gedwongen deze voertuigen aan te schaffen en is het 
speelveld voor die aanbieders gelijk. Zorg daarbij voor een voldoende lange tijd tussen de aanbesteding en de start van de concessies, zodat 
OEM’s en aanbieders van tankstations in staat zijn de voertuigen te leveren en de infrastructuur te realiseren voordat de concessie start. (De 
huidige 6-12 maanden is daarvoor onvoldoende, tenzij het tankstation al vergund is.)
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De Showstopper 

Bij de inventarisatie gingen wij ervan uit dat de infrastructuur voor tanken en laden goed op orde is, en dus geen belemmering vormt voor het in 
bedrijf nemen van ZEV’s. Dit was essentieel om goed bij de vervoerders te kunnen peilen wat hun aanschafbereidheid is. Dát die bereidheid er is, 
staat inmiddels buiten kijf. Dat bleek niet alleen uit de inventarisatie, maar ook uit de belangstelling voor de DKTI.

Het ontbreken van adequate infrastructuur voor tanken en laden zal echter een echte showstopper blijken.

Tegelijkertijd is overduidelijk dat aan de randvoorwaarde van goede infrastructuur nog lang niet voldaan is. Vooral de waterstofinfrastructuur 
staat daarbij voor een grote opgave. Op dit moment zijn er 7 H2 stations operationeel, maar die zijn niet allemaal geschikt voor vrachtauto’s en 
trekkers met opleggers. Het ontbreekt vaak aan goede ondergrond voor de hogere asdrukken en aan voldoende manoeuvreerruimte. Voor het 
tanken van vrachtauto's is bovendien een hoog debiet van 7,2 kg/min nodig omdat anders het tanken al gauw 25-30 min gaat duren en dat is 
niet wenselijk, want kostbaar.

Een dekkend netwerk van snelladers voor trucks is overigens ook nog niet zo snel te realiseren. We zien veel netwerkbeperkingen bij 
transportbedrijven, waardoor het heel uitdagend wordt om echte aantallen trucks te laden. Er zijn industrieterreinen met transportbedrijven waar 
in de toekomst iedere avond honderd en meer trucks geladen moeten worden. De aanleg is kostbaar, zal veel vernuft vragen en kan veel tijd 
kosten.

Conclusie: Infra is niet een kip/ei-discussie. Het is de belangrijkste conditie om deze transitie in beweging te krijgen en vraagt nog 
veel aandacht!
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Dit willen we ook nog even kwijt:
Steun ZEV’s voor economische groei in Nederland!
Als Nederland een voldoende aantrekkelijk pakket kan samenstellen om de markt op gang te helpen, zal dit ook leiden tot mooie kansen 
voor de Nederlandse bouwers van zero-emissie voertuigen.

The Big 7 - DAF, Scania, Volvo, Mercedes, MAN, Renault, Iveco zijn allen bezig met zero-emissie voertuigen met allereerst een focus op elektrisch 
met stads- en regionaal vervoer als speerpunt. De opgedane ervaring zal in de tweede helft van dit decennium worden ingezet voor de zwaardere 
types zoals trekkers. Waterstof wordt door eenieder nauwlettend gevolgd en op kleine schaal toegepast. Alleen Volvo en Mercedes kondigen een 
productiestart van waterstoftrucks aan na 2025.

Kleine-seriebouwers hebben meer focus op waterstof, met als koploper Hyzon die de komende jaren vele duizenden voertuigen wil bouwen voor 
vooral de buitenlandse markt. Ook VDL/DAF en E-trucks Europe hebben een duidelijke visie op waterstof waarbij E-trucks focust op
reinigingsvoertuigen. Ginaf wil zich op dit vlak verder gaan positioneren. Emoss heeft een duidelijke BEV-focus met duidelijk succes.

Deze unieke situatie van veel initiatieven in Nederland zou zeer kansrijk kunnen zijn met een goede ondersteunende regeling voor de vervoerders.



Recente persinformatie van bedrijven
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EMOSS 
• Maart 2021: Electric Truck with Range Extender Defeating range anxiety https://www.technologycatalogue.com/product_service/electric-

truck-range-extender
• September 2019: EMOSS Electric Trucks: Road Test https://www.commercialmotor.com/news/buying-advice/emoss-electric-trucks-road-test
• 2016 : Emoss company presentation https://zero.no/wp-content/uploads/2016/09/EMOSS-company-presentation-2016-new-.pdf
E-Truck
• Mei 2021: Suez rijdt met twee waterstoftrucks in regio Helmond https://www.ttm.nl/fleet/fleetmanagement/suez-rijdt-met-twee-

waterstoftrucks-in-regio-helmond/136995/
• December 2020: Een tweede vuilniswagen op waterstof voor de Gemeente Breda in productie https://e-truckseurope.com/
• Maart 2019: NIEUWE PRODUCTIELOCATIE E-TRUCKS EUROPE https://www.alexmiedema.nl/2019/03/25/nieuwe-productielocatie-e-trucks-

europe/
GINAF
• Februari 2021: Ginaf H2Milkrun project https://ginaf.com/nieuws/
HYZON
• April 2021: Carl Holthausen gaat in Winschoten duurzame Hyzon-vrachtwagens bouwen https://www.dvhn.nl/economie/Carl-Holthausen-gaat-

in-Winschoten-duurzame-Hyzon-vrachtwagens-bouwen.-
• April 2021:Verenigde Staten: vanuit Honeoye Falls verovert Hyzon Motors de wereld https://www.waterstofmagazine.nl/12-interviews/1054-

verenigde-staten-vanuit-honeoye-falls-verovert-hyzon-motors-de-wereld
• Februari 2021: Hyzon en Holthausen bouwen 1500 trucks voor Nieuw-Zeeland https://truckstar.nl/hyzon-en-holthausen-bouwen-1500-trucks-

voor-nieuw-zeeland/
• Juli 2020: Hyzon en Holthausen bouwen samen waterstoftrucks https://opwegmetwaterstof.nl/hyzon-en-holthausen-bouwen-samen-

waterstoftrucks/
IVECO-NIKOLA
• Juli 2020 Iveco: Productie van Nikola TRE start in 2021 in Ulm, Duitsland 

https://www.iveco.com/netherlands/pers/persberichten/pages/productie-van-nikola-tre-start-in-2021-in-ulm,-duitsland.aspx
• Eerste Nikola Tre is klaar. Nikola blijft in het rood, maar de elektrische Tre is klaar https://www.cfg.nl/nieuws/eerste-nikola-tre-is-klaar
MERCEDES
• 19 mei 2021: Daimler Trucks start uitgebreide tests met brandstofceltruck (persbericht)
• April 2021: CO₂ reduction at Daimler Trucks https://www.daimler.com/innovation/co2-reduction-at-daimler-trucks.html
• Feb 2021: Volledig elektrische zware truck daagt het arctische klimaat 

uithttps://group.vattenfall.com/nl/newsroom/achtergrondartikel/2021/volledig-elektrische-zware-truck-daagt-het-arctische-klimaat-uit
• APRIL 2020: Mercedes stopt ontwikkeling waterstofauto en investeert in 

waterstofvrachtwagens https://tweakers.net/nieuws/166360/mercedes-stopt-ontwikkeling-waterstofauto-en-investeert-in-
waterstofvrachtwagens.html
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Recente persinformatie van bedrijven
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• APRIL 2020: Mercedes stopt ontwikkeling waterstofauto en investeert in waterstofvrachtwagens https://tweakers.net/nieuws/166360/mercedes-
stopt-ontwikkeling-waterstofauto-en-investeert-in-waterstofvrachtwagens.html

• 2020: Daimler Trucks: de E-Mobility Group gaat van start met een internationaal initiatief om een laadinfrastructuur voor elektrische trucks te 
ontwikkelen. https://www.mercedes-benz-trucks.com/nl_BL/brand/news/press-releases/daimler-trucks-de-e-mobility-group-gaat-van-start-
met-een-internationaal-initiatief-om-een-laadinfrastructuur-voor-elektrische-trucks-te-ontwikkelen.html

PACCAR:
• Februari 2021: PACCAR Announces Strategic Supply Partnership with Romeo Power https://www.paccar.com/news/current-news/2021/paccar-

announces-strategic-supply-partnership-with-romeo-power/
• November 2020: DAF alternatieve brandstoffen en aandrijflijnen-DAF Nederland https://www.daf.nl/nl-nl/trucks/alternatieve-brandstoffen-en-

aandrijflijnen
• Juli 2020: Paccar tests more zero-emission trucks ahead of 2021 production https: //www.fleetowner.com/running-

green/article/21137951/paccar-tests-more-zeroemission-trucks-ahead-of-2021-production
• Januari 2019: Paccar CEO Outlines Path Toward Zero-Emission Trucks, Automated Driving https://www.ttnews.com/articles/paccar-ceo-outlines-

path-toward-zero-emission-trucks-automated-driving
TRATON (SCANIA-MAN-VW do Brasil)
• Maart 2021: Traton investeert 1,6 miljard euro in elektrische voertuigen Elektrisch, MAN, Management, Scania Arjan 

Velthoven https://www.ttm.nl/management/traton-investeert-16-miljard-euro-in-elektrische-voertuigen/133346/#:~:text
• Februari 2021: Scania ziet meer in batterijen en schrijft de waterstoftruck af. https://www.nt.nl/wegvervoer/2021/02/04/scania-ziet-meer-in-

batterijen-en-schrijft-de-waterstoftruck-af/
• JANUARI 2021: SCANIA’S COMMITMENT TO BATTERY ELECTRIC VEHICLES

HTTPS://WWW.VOLKSWAGENAG.COM/EN/NEWS/2021/01/SCANIA_COMMITMENT_BATTERY.HTML
• 2020: SCANIA ELEKTRISCHE TRUCK OP ACCU'S HTTPS://WWW.SCANIA.COM/NL/NL/HOME/PRODUCTS-AND-SERVICES/TRUCKS/OUR-

RANGE/SCANIA-BATTERY-ELECTRIC-TRUCK.HTML
• September 2018: MAN start praktijktest met elektrische vrachtwagens https://www.nt.nl/wegvervoer/2018/09/17/man-start-praktijktest-met-

elektrische-vrachtwagens/
VOLVO/RENAULT
• APRIL 2021: DAIMLER EN VOLVO SAMEN IN BRANDSTOFCELLEN VOOR VRACHTWAGENS https://e-drivers.com/daimler-volvo-brandstofcellen-

vrachtwagens/
• Maart 2021: Renault biedt vanaf 2023 elektrische trucks voor elk marktsegment https://truckstar.nl/renault-biedt-vanaf-2023-elektrische-

trucks-voor-elk-marktsegment/
• NOV 2020: HTTPS://WWW.BASTRUCKCENTER.COM/OVER-BAS/NEWS/COMPLETE-REEKS-ELEKTRISCHE-VOLVO-TRUCKS-IN-EUROPA-IN-

2021/424
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• December 2019: Volvo Trucks presenteert zware elektrische concepttrucks voor bouwwerkzaamheden en regionale transporten 
https://www.prnewswire.com/nl/persberichten/volvo-trucks-presenteert-zware-elektrische-concepttrucks-voor-bouwwerkzaamheden-en-
regionale-transporten-833805377.html

TESLA
• Maart 2021: Elon Musk heeft goed en slecht nieuws over de Tesla Semi Truck https://www.google.com/search?q=Tesla+Semi&rlz=1C1CHBF_
• Maart 2021: Tesla-truck laat op zich wachten door batterijtekort https://www.nt.nl/wegvervoer/2021/03/30/tesla-truck-laat-op-zich-wachten-

door-batterijtekort/
• Juni 2020: Tesla start productie elektrische vrachtwagen Tesla Semi https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5148786/tesla-vrachtwagen-

elektrische-truck
VDL
• Juli 2020: VDL – part of 16 fuel cell trucks for the H2Haul project https://fuelcelltrucks.eu/project/vdl-several-fuel-cell-trucks-for-european-

h2haul-project/
• Juli 2020: VDL: 27 ton hydrogen truck https://fuelcelltrucks.eu/project/vdl-27-ton-hydrogen-truck/
• 2019: Emissieloos Wegvervoer Afvalinzameling Steden Elektrisch (E-WASTE) https://www.rvo.nl/initiatieven/dkti-tenders/emissieloos-

wegvervoer-afvalinzameling-steden-elektrisch-e-waste
• Jan 2019: VDL en DAF verstevigen samenwerking met megacontract https://www.vdlgroep.com/nl/nieuws/archief/2019/vdl-en-daf-

verstevigen-samenwerking-met-megacontract
• December 2020: Europese primeur: eerste 44 ton waterstoftruck gaat de baan op 

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/verhalen/primeur-waterstoftruck
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Andere bronnen

• 8 APRIL 2021 Zero-emissie goederenvervoer vraagt om verzwaring elektriciteitsnet https://www.tln.nl/nieuws/zero-emissie-
goederenvervoer-vraagt-om-verzwaring-elektriciteitsnet/

• Vrachtwagenfabrikanten eisen 42.000 laadpunten in EU voor elektrische trucks https://www.transport-
online.nl/site/125747/vrachtwagenfabrikanten-eisen-42000-laadpunten-in-eu-voor-elektrische-trucks/

• April 2021:  ECTA vraagt Brussel om laad- en tankinfra voor vrachtwagens https://www.transport-online.nl/site/126236/ecta-vraagt-brussel-
om-laad-en-tankinfra-voor-vrachtwagens/

• April 2021: TLN Stadslogistiek https://www.tln.nl/thema-stadslogistiek/
• Februari 2021: EvoFenedex Handtekening onder route naar zero-emissie-bevoorrading 2025  

https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/handtekening-onder-route-naar-zero-emissie-bevoorrading-2025
• 17 MAART 2021: Update – Nóg meer steden maken zero-emissie zone bekend. https://www.tln.nl/nieuws/steeds-meer-steden-maken-zero-

emissie-zone-bekend/
• December 2020: Ronald Berger Study On Fuel Cell Hydrogen Trucks https://www.h2haul.eu/study-on-fuel-cell-hydrogen-trucks/
• Oktober 2020: Panteia Betaalbaar elektrisch vrachtvervoer laat nog wel even op zich wachten                                                        

https://panteia.nl/nieuws/betaalbaar-elektrisch-vrachtvervoer-laat-nog-wel-even-op-zich-wachten/
• September 2020: ABNAMRO Kantelpunt voor e-truck https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/logistiek/kantelpunt-0: 

voor-e-truck.html
• Mei 202ABNAMRO Geef koplopers nu de ruimte in verduurzamen stadslogistiek  https://insights.abnamro.nl/2020/05/geef-koplopers-nu-de-

ruimte-in-verduurzamen-stadslogistiek/
• Spring  2020 10 interessante waterstofprojecten in Nederland https://www.topsectorenergie.nl/10-interessante-waterstofprojecten-nederland
• Maart 2020: EV-Consult Transitiestudie verduurzaming wegtransportsector. 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Transitiestudie+verduurzaming+wegtransportsector+-+EVConsult+(maart+2
• Januari 2020: de elektrische vrachtwagen in opkomst https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2020/02/De-elektrische-

vrachtwagen-in-opkomst.pdf
• Januari 2020: Natuur&Milieu Rapport laadinfrastructuur voor e-trucks https://www.natuurenmilieu.nl/themas/kenniscentrum/elaad-rapport/
• November 2019: Marktverkenning Elektrische trucks Stadslogistiekhttps://www.elaad.nl/uploads/files/ElaadNL_Marktverkenning_E-

trucks_stadslogistiek.pdf
• Oktober 2019: Tijdperk van zero-emissie breekt aan voor trucks Elektrisch op termijn aantrekkelijk alternatief voor diesel.     

https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_tijdperk_zero-emissie-voor-trucks-breekt-aan_tcm162-180450.pdf
• Feb 2019: De positie van waterstof in de energietransitie https://overmorgen.nl/wp-content/uploads/2019/02/De-positie-van-waterstof-in-

de-energietransitie-een-nuancering-van-de-belofte_Over-Morgen_Tomas-Mathijsen_Ingrid-Giebels_Peter-Paul-Smoor.pdfe 
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/12/11/gevecht-om-waterstof-gaat-over-de-versnelling 
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Dank voor deze uitdagende Opdracht

Hartelijk dank voor deze opdracht.

Speciale dank gaat uit naar de Stuurgroep, bestaande uit

Chris van Dijk (Rai-vereniging)

Dirk Schaap (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Elvie Kromwijk (Deltalinqs)

Pieter van Schaijk (evofenedex)

Rob Aarse (TLN) en

Robert Dencher (H2 Platform)

De Stuurgroep heeft ons in drie vergaderingen voorzien van bijzonder 
waardevolle feed-back.
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