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Huidige stand van zaken 
(perspectief van de vervoerder)

• Elektrische bestelwagens:

• (min of meer) Voldoende aanbod van voertuigtypen door grote 
fabrikanten.

• Het bestaande servicenetwerk van personenauto’s kan gebruikt worden.

• De aanschafprijs is hoog maar de “brandstof”-kosten zijn laag.

• Een “standaard” laadpaal is voldoende.

• De TCO is vergelijkbaar (break even) met die van een dieselbestelwagen.

• Elektrische vrachtwagens:

• Hoe groter de vrachtwagen, des te beperkter het aanbod.

• Zware en dure laadoplossingen zijn noodzakelijk (1). 

• Een gat met de TCO van een dieselvoertuig (2).
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Laadpleinen
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Kosten van een laadplein

• Het betreft een doorrekening elektrische trekkers voor opleggers 
(GVW 40/50 ton).

• Ieder jaar wordt het park uitgebreid met een nieuw exemplaar.

• Stilstandstijd en (oplaad-)ruimte zijn kostbaar daarom wordt een 
350 kW laadpaal overwogen.
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huidig jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5

Issue bij een laadplein: Piekstroom

Vermogenspiek in kW indien alle 

voertuigen gelijktijdig opladen (in 

oranje als het gevraagde vermogen 

de capaciteit overstijgt; Als dit 

gebeurt springt de zekering van 

uw openbare netaansluiting!)

350        700        1.050        1.400        1.750        2.100         

Stel: 
Ruimte op de 
bedrijfsaansluiting op 
publieke net: 1.700 kW
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Scenario 1: Investeer ieder jaar in 
laadinfra op basis van de actuele 
groei van het wagenpark in het 
komende jaar.

Scenario 2: Investeer iedere twee jaar in 
laadinfra op basis van de verwachte groei 
van het wagenpark twee jaar vooruit.

Scenario 3: Investeer iedere vijf jaar
in laadinfra op basis van de 
verwachte groei van het wagenpark 
vijf jaar vooruit.

In het vierde scenario kunt u uw eigen 
investeringsplannen weergeven: 
Scenario 4: Maak uw eigen 
investeringsplan.

Laadplein: Investeringsscenario’s
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Indicator Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Beoordeling (1=goedkoopste; 4=duurste) 2 3 4 1

Totale investering na 10 jaar 2.369.840€        2.434.620€        2.531.790€        2.270.405€        

Gemiddelde kosten per jaar 236.984€           243.462€           253.179€           227.041€           

Gemiddelde kosten per kWh 0,22€                0,22€                0,23€                0,21€                

Laadplein: Kostencalculatie

Indicator Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

CAPEX (totaal) 807.250€           807.250€           807.250€           756.400€           

Inkoopprijs laadpalen 612.500€           612.500€           612.500€           490.000€           

Plaatsing 179.750€           179.750€           179.750€           254.400€           

Aansluitkosten netbeheerder 15.000€             15.000€             15.000€             12.000€             

OPEX (totaal) 1.562.590€        1.627.370€        1.724.540€        1.514.005€        

Periodieke netkosten 250.000€           270.000€           300.000€           235.000€           

Operatie, onderhoud, service 559.750€           604.530€           671.700€           526.165€           

Energiekosten 752.840€           752.840€           752.840€           752.840€           
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Vermogenspiek ("Piekstroom") in kW 2.100                2.100                2.100                1.750                

Netwerkverzwaring nodig naar:
1.750 kVA t/m 

3.000 kVA

1.750 kVA t/m 

3.000 kVA

1.750 kVA t/m 

3.000 kVA

1.750 kVA t/m 

3.000 kVA

Kosten aansluiten + meerlengte kabels 895.000€           895.000€           895.000€           895.000€           

Transformator station p.m. p.m. p.m. p.m.

Totale projectkosten (10 jaar) 3.264.840€        3.329.620€        3.426.790€        3.165.405€        

N.b. Er zijn meerdere mogelijkheden om de piekbelasting te verlagen. Voorbeelden staan in: Oriëntatie piekbelasting, 

eigen energieopwekking en tijdelijke opslag. De vermeld kostenbedragen zijn schattingen. Neem contact op met uw 

netwerkleverancier voor meer getailleerde gegevens.

Laadplein: Verzwaring aansluiting publieke net

Trekker-oplegger of 

vrachtwagen met aanhanger 

(boven 18 ton)
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Indicator Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Beoordeling (1=goedkoopste; 4=duurste) 2 3 4 1

Totale investering na 10 jaar 2.369.840€        2.434.620€        2.531.790€        2.270.405€        

Gemiddelde kosten per jaar 236.984€           243.462€           253.179€           227.041€           

Gemiddelde kosten per kWh 0,22€                0,22€                0,23€                0,21€                
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TCO en Zero Emissie Trucks
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• De kostprijs per kilometer (TCO) is gunstiger dan die van een 
dieselvoertuig.

• Er bestaat een wettelijke verplichting (m.n. Zero Emissie 
Stadsdistributie).

• Het bedrijf wil ervaring opdoen met zero-emissie.

• Op verzoek van de opdrachtgever.

TCO: Redenen tot aanschaf ZET
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TCO-verschil

Trendmatige ontwikkelingen tussen 2021 en 2029:
• Nieuwprijs dieselvoertuig stijgt met gemiddeld 3% per jaar.
• Nieuwprijs BEV daalt tot 2029 met 30%.
• De kosten van reparatie van een BEV dalen tot 2029 naar het 

niveau van een dieselvoertuig.
• BEV: 2021 zonder subsidie; 2029 met 40% subsidie op de 

meerprijs.
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TCO: Aandeel van kostencategorieën

?
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• Laadplein:

• Bij plannen voor zero-emissie trucks: Eerst de ruimte in de bedrijfsaansluiting 

op het publieke net inventariseren! Een uitbreiding kan jaren kosten!

• Veel meer aandacht nodig voor mitigerende maatregelen:
• Aansluiten op (lokale) zonne- en windenergie;

• “Administratieve” ruimte versus werkelijke ruimte op een bepaald moment (smart charging);

• Samenwerking tussen “locatiedelers” is dus essentieel: Wie neemt de regie?

• TCO:

• Tot 2030 is alléén de TCO van de lichte elektrische bakwagen break-even.

• Er is maar één belangrijke knop: Nieuwwaarde van de ZET (restwaarde).

• Toenemend belang laadkosten bij groeiend elektrisch wagenpark.

Afsluiting: “Take-Aways”
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