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investeerders

• Truckmarkt 

• Trailermarkt

• Nieuw onderzoek: focus op zero-emissie 
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Agenda



Vooruitzicht wegtransport en 
investeerders



Economie vertraagt, vooral internationaal 
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2018 2019 2020

2,7% 1,8% 1,7%

1,5% 1,3% 1,9%

Economische 
groei (BBP)

1,4% 1,2%

1,9% 1,2%

1,2%

1,2%

Bron: ING Economisch Bureau
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Wegtransport blijft in langzamer tempo groeien met bouw als 
aanjager
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Winstgevendheid onder druk door oplopende loonkosten, 
duurdere brandstof en hogere MAUT-tarieven



7

Er is de afgelopen jaren erg veel geïnvesteerd

Presenter
Presentation Notes
20% van de nieuwe trucks was het afgelopen jaar bestemd voor uitbreiding. Bij trailers was dit zelfs 45%



Chauffeurstekort blijft knellen in 2019
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Kilometrage trucks stijgt niet, door buitenland en e-commerce
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•Vervoersvraag groeit nog steeds

Verder:

•Nieuwe generatie Euro VI is beduidend zuiniger en 
vormt een aantrekkelijke vervangingsoptie.
•Achterstand met investeren in bouwvervoer is.
•Meer capaciteit nodig door meer distributie in eigen 
land en filedruk. 

•Winstgevendheid en vertrouwen wegtransport lager.
•Veel geïnvesteerd – truck/trailerpark is groter en jonger.
•Chauffeurstekort knelt: ‘Eerst mensen, dan materieel’.
•Steeds meer kilometers door buitenlandse trucks (en 
bestelwagens door e-commerce).

Verder: 

•Er zijn nog efficiëntiemogelijkheden:
- intensievere inzet,
- hogere beladingsgraad,
- toenemende inzet Lange zware voertuigen (LZV’s).
•Afwachtende houding i.v.m. naderende stedelijke zero 
emissiezones (2025).

Minnen sterk dan plussen voor investeringen in trucks en trailers



Truckmarkt
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Truckvloot weer gegroeid na eerdere krimp
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Truckafzet: daling verwacht na jaren van hoge afzet
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Marktaandelen trucks: DAF profiteert van nieuwe modellen



Trailermarkt
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Trailervloot: fors doorgegroeid in de afgelopen jaren
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Marktaandelen trailers: concentratie stabiel, kässbohrer komt op
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Trailerafzet: hoogste punt achter de rug 



Focus op zero-emissie



• De sterke verkoopcijfers van de afgelopen jaren hadden nog niet te maken met  
duurzame trucks.

• Het ontwerp klimaatakkoord heeft ambitieuze doelstellingen voor groei van zero-emissie
trucks, maar het aantal groeit nog slechts mondjesmaat.

• De gecombineerde aandeel in de verkoop is nog minder dan 1%.  
Begin 2019 rijden ca. 135 trucksop elektriciteit.

• 5.000 zero emissie trucks in 2025 uit het ontwerp klimaatakkoord lijkt zonder
stevige subsidiering nauwelijks haalbaar.

• Ruim 99% van de trucks rijdt nog altijd diesel, al wordt de bijmenging van  
biobrandstoffen wel fors opgevoerd.
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Afzet duurzame trucks nog klein, maar markt staat wel aan 
vooravond van de transitie 



Herfst 2019 – presentatie onderzoek opkomst van de ZE-truck



• RW risico – (huidige leveranciers 
versus OEM)

• Prijsontwikkeling door 
schaalbaarheid.

• Hoge investeringsprijs vraagt 
langere looptijd. (TCO)

• Technische innovatie van product op 
lange looptijd.
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Uitdagingen in financiering cq leasing
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Uitdagingen in financiering cq leasing

• Zit de waarde straks in de 
batterijen of in chassis/motor.

• Beperking van remarketing
afzetgebieden.

• Door hoge mate van 
uitbesteding binnen transport 
ook oplossing bieden voor 
kleinere bedrijven (charters)



24

De praktijk nu

• Keuze veelal richting Financial 
lease – Lessee kan optimaal 
gebruik maken van de 
beschikbare (en toekomstige) 
subsidies.

• 3 partijen benadering.
Opkomst OEM’s positief

• Financieringsvoorwaarden voor 
bedrijven met een duurzaam 
profiel worden gunstiger. Sterker 
nog…..



Dank voor uw aandacht
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