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Onderwerpen
Doelstelling onderzoek, werkwijze, proces, aanpak

Ontwikkelingen EV, visie en onderbouwing voor scenario’s

Simulatie / modellering scenario’s
• Marktvolume
• Projectie naar park
• Projectie naar aftersales potentieel
• Projectie naar marge potentieel

Een paar concrete praktijksituaties gesimuleerd

Conclusies
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BOVAG EV studie trucks en bussen – Presentatie Truckdealer Bijeenkomst d.d. 3 juni 2019
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Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Insight �VMS 



Wat is het effect van elektrisch
aangedreven trucks en bussen
op het aftersales businessmodel?

04

Afbakening onderzoek:
uNederlandse markt voor trucks en 

bussen (>3.500 kg GVW)
uOnderzoek is vooral kwantitatief en 

bedrijfseconomisch ingestoken   

i Het onderzoek is gebouwd op drie pijlers:

1.Deskresearch – wat is beschikbaar, reeds 
gepubliceerd

2.Interviews met experts – wat zijn 
ervaringen en meningen in het veld (experts binnen 
en buiten automotive, wetenschappers)?

3.Modellering – hoe zijn verkregen inzichten 
door te vertalen naar concrete scenario’s voor de 
Nederlandse situatie en wat zijn de consequenties?

1 Inleiding en aanpak – Onderzoeksvraag
Effect&EV&

op&A+er&Sales&
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1 Inleiding en aanpak – Onderzoeksvraag
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Van wereldpolitiek naar werkplaats

Algemene ontwikkelingen: mega trends, geo-politiek, Parijs

Markt: aanbod- en vraag, batterijontwikkeling, infra, laadtijd, modellen, R&D, TCO

Influencers & authorities: banken, consultants, overheid

Gebruiksintensiteit: gebruikers, type gebruik, SEGMENTEN!

Onderhoudsbehoefte EV: aandrijfsoort, gebruiksbelasting, in tijd

Randvoorwaarden onderhoud EV: kennis, vaardigheden, middelen

Insight �VMS 
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Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Observaties mbt EV als aandrijfsoort

Insight �VMS 

Batterijen snel goedkoper (naar -75% in 
2030) en hogere capaciteit (naar +120% in 

2030).

Voor alternatieve (bio-)brandstoffen lijkt een 
beperkte rol weggelegd.

Waterstof is nog te duur en te weinig 
efficiënt. De focus op BEV (Battery Electric 
Vehicles) betekent voor de komende jaren 

minder ontwikkelingsaandacht ten behoeve 
van FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles).  

Laadinfrastructuur: méér, snel en slim.

Total Cost of Ownership (TCO) van een Full EV 
is in sommige gevallen nu al lager dan bij een 
traditioneel aangedreven voertuig. Vooral bij 

licht, korte afstandsvervoer en bij bussen. 
De verschillen gaan verder toenemen.

De beperkte beschikbaarheid van 
grondstoffen voor Li-ion batterijen zal 
leiden tot de ontwikkeling van battery

packs obv alternatieve 
grondstoffen/chemische processen.

De productiecapaciteit wordt wereldwijd 
enorm uitgebreid, maar risico’s mbt de 

beschikbaarheid van bepaalde 
componenten en grondstoffen.

2 Ontwikkeling EV, visie en onderbouwing voor scenario’s – Markt



07

Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Markt: ONbekendheid, ONwetendheid en ONduidelijkheid

Insight �VMS 

It’s all about: 

- Total Cost of Ownership (TCO)
à Denk ook aan andere kosten (bijvoorbeeld extra loonkosten als 
gevolg van wachten bij laden)

- Awareness / bekendheid voordelen Full EV

- Laden en laadinfrastructuur

- Duidelijkheid over politieke keuzes

Elektrische aandrijving wordt steeds meer 
geaccepteerd door de (zakelijke) markt. 

(Grote) bedrijven nemen initiatieven voor een 
versnelde transitie naar de Full EV. Vaak vanuit 

MVO en marketing/positionering 

Stimulerende maatregelen / subsidies zijn de 
komende 5 jaar nodig om switchgedrag te 

bevorderen. Hoe de overheid dit gaat 
vormgeven is nog onduidelijk.

Vervoerders en verladers pleiten voor schonere 
vrachtwagens bij de EU (brandbrief 17/04/2018 

aan J.C. Juncker)

2 Ontwikkeling EV, visie en onderbouwing voor scenario’s – Markt
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2 Ontwikkeling EV, visie en onderbouwing voor scenario’s – Markt
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Insight �VMS 

NL’se overheid met ambitieus 
regeringsakkoord / klimaatakkoord:

Alle verkochte personenauto’s in 2030 emissievrij“
Alle OV-bussen per 2025 emissievrij“
In 2025 5.000 elektrische trucks in Nederland“
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Lithium-ion accu’s worden steeds goedkoper

en steeds beter…

2 Ontwikkeling EV, visie en onderbouwing voor scenario’s – Markt
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Insight �VMS 

Ook opkomst andere technologieën 
zorgt voor hogere prijsdruk per KWh

-73%

2010
$1000 kWh

2016
$273 kWh

2025
$109 kWh

2030
$73 kWh

-60%

-33%
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2
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

De technologie is klaar voor brede adoptie in de loop naar 
2030 vanwege:

1. Gunstige TCO
2. Ruime beschikbaarheid voertuigen en 

infrastructuur
3. Nationale en lokale overheidsmaatregelen 

bron: McKinsey Center for future mobility 2017 en 2018 

McKinsey: “Electrification is happening and it’s happening fast” 



011

2 McKinsey: “Electrification is happening and it’s happening fast” 
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

“ Elektrisch aangedreven trucks moeten niet alleen diesel-trucks evenaren op het 
gebied van kosten, maar ook met betrekking tot operationele flexibiliteit  

Belangrijke aandachtspunten volgens McKinsey:

“ Zware trucks (>16t) kunnen al ver vóór 2030 worden ingezet door bedrijven die:
1. de voordelen van BEV’s weten uit te nutten, bijvoorbeeld door hoge 

inzetbaarheid (>300 dagen per jaar) en/of veel korte ritten in combinatie 
met tussentijds laden overdag.

2. vanuit MVO-overwegingen een ‘groen imago’ nastreven
3. bereid zijn om meer te betalen voor elektrisch rijden en waarvoor TCO niet 

de bepalende factor is.   

“ Autonoom rijden zal een positieve invloed hebben op de TCO per kilometer. 
Dan kan namelijk bezuinigd worden op een van de belangrijkste kostenposten: 
de chauffeur.    

“ De opkomst van de e-Bus is spannend en de ultieme testcase voor 
toekomstige e-mobiliteit voor alle betrokkenen:
- (lokale) overheden
- OEM’s
- Busbedrijven (OV)
- Netbeheerders
- Andere dienstverleners    
Alle learnings kunnen gebruikt worden voor andere voertuigsegmenten.
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2 ING: “Electrificatie hangt boven de truckmarkt, overgangsfase van start”
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

“ • Elektrische trucks komen steeds meer in beeld.
• Elektrificatie hangt boven de truckmarkt, overgangsfase van start.
• Het aanbod zal binnen enkele jaren groeien.
• Binnensteden worden emissievrij in 2025.
• De aandacht van verladers en transporteurs voor de CO2-footprint 

neemt toe.

Belangrijke aandachtspunten volgens ING:

bron: Afzet naar hoogste punt, elektrificatie komt eraan - Assetvisie trucks en trailers, maart 2018 ING

ING Economisch Bureau  x maart 2018 

Afzet naar hoogste punt, 
elektrificatie komt eraan
Assetvisie trucks en trailers
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2 NACFE: “Electric trucks – where they make sense”
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Vergelijking elektrisch versus diesel (parity = gelijk) - middelzware trucks (<16t) 
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2 NACFE: “Electric trucks – where they make sense”
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Vergelijking elektrisch versus diesel (parity = gelijk) – middelzw. trucks (<16t) Vergelijking elektrisch versus diesel (parity = gelijk) - zware trucks (>16t) 
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De ontwikkelingen in de komende jaren zijn cruciaal 

• Voor wel/niet bereiken kritische massa 

• En voor snelle/minder snelle adoptie van EV  

Bron: Bloomberg, BNEF

2 Ontwikkeling EV, visie en onderbouwing voor scenario’s – Markt
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Insight �VMS 
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Belangrijkste elementen die zorgen voor een 
verandering van het verdienmodel van de 

werkplaats: 

De BEV is veel minder complex dan een traditionele brandstofmotor. 
Onderhoud en reparatie liggen (potentieel) gemiddeld op een veel lager niveau.

Invloed 
op 

omzet

Invloed 
op 

marge

Minder onderhoud (uren 
en onderdelen)

Géén olie

Meer vervangen dan 
repararen

De verminderde onderhoudsbehoefte van 
voertuigen met (een vorm van) elektrische 

aandrijving:
minder 

onderhoudsbehoefte
ten opzichte van 

traditionele 
brandstofmotoren*

BEV – aandrijflijn

BEV – totale voertuig

- 75% tot 80%
- 65%

PHEV - 20%

Hybrid - 20%

*Gemiddelde afwijking per voertuig; per merk, segment en gebruik kunnen    
percentages afwijken

Lagere omzet en marge op onderhoud en reparatie elektrische voertuigen

2 Ontwikkeling EV, visie en onderbouwing voor scenario’s – Onderhoudsbehoefte Full EV

Afname hoger 
dan bij 

personenauto’s 
en bestelauto’s

Banden: + 10%

Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Insight �VMS 
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3 Opbouw naar scenario’s met harde cijfers

HUIDIGE 
WAGENPARK-

OPBOUW

Wagenpark trucks 
en bussen t/m 2018 
naar aandrijfsoort 
en naar bouwjaar

PROGNOSE 
NIEUWVERKOPEN

Nieuwverkopen 
naar aandrijfsoort 
van 2019 – 2030

PROGNOSE 
WAGENPARK-

OPBOUW 

Jaar-op-jaar-
overlevingskansen 
naar aandrijfsoort 
en naar bouwjaar

Nauwkeurige voorspelling:
Ontwikkeling wagenpark + ontwikkeling gebruik = ontwikkeling aftersales potentieel

Simulatie nieuwverkoop & parkontwikkeling

Met onderscheid naar:

à Segmenten bakwagens 3,5-16t, bakwagens >16t (in combinatie met speciale voertuigen), trekkers, 
autobussen

à Brandstofsoort

à Bouwjaar (inclusief clustering naar 0-4, 4-7, 7-10, >10 jaar) ten behoeve van ouderdom park en onderscheid 
doelgroepen dealer/onafhankelijk autobedrijf

PROGNOSE 
GEBRUIKS-

INTENSITEIT

Gebruiksintensiteit 
naar brandstofsoort 

en naar bouwjaar 
per gebruiksgroep

1 2 3 4

Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Insight �VMS 



Scenario’s impact EV 
op after sales

Trucks en bussen



019Marktvolume nieuwverkoop
trucks en bussen stabiel 14.200 eenheden per jaar

3 Scenario’s – Uitgangspunten Trucks en bussen
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Insight �VMS 
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Autobussen	

Trekkers	

Bakwagens	>16t	en	
speciale	voertuigen	
Bakwagens	3,5-16t	



3 Scenario’s – Uitgangspunten Trucks en bussen
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Insight �VMS 

MVO en bereikbaarheid steden zijn belangrijke factoren 
voor marktvraag naar Full EV. Gunstige TCO komt voor 
steeds meer doelgroepen in zicht. Laadinfrastructuur en 
stimulering zijn bottlenecks voor verdere toename.

Gestage opmars Full EV. Ondanks stimulering worden 
ambitieuze beleidsuitgangspunten overheid niet 
waargemaakt. Luchtkwaliteit binnensteden is driver voor 
snelle elektrificering autobussen en stadsdistributie. Na 
2025 profiteert lange-afstandsvervoer van ontwikkelingen 
waterstof.

Alle lichten staan op groen. Versnelde energietransitie en 
sterke stimulering leiden tot vanzelfsprekende 
marktvraag. Sterke groei vooral ná 2025. Zeer disruptief
scenario. 

EV-Trucks Scenario I

EV-Trucks Scenario II

EV-Trucks Scenario III

Laag

Realistisch

Hoog

2025 2030

5%
22%

2025 2030

10%
33%

2025 2030

11%
44%

Marktaandeel Full EV

Marktaandeel Full EV

Marktaandeel Full EV



Scenario II REALISTISCH

uitgewerkt voor segment
Bakwagens > 16t (incl. spec. voertuigen)

à Álle details in de rapportage!
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Prognose ontwikkeling brandstof/aandrijfsoort
Effect&EV&

op&A+er&Sales&
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Prognose	ontwikkeling	brandstof/aandrijfsoort	Scenario	II	(Realistisch)	
Bakwagens	>16t	GVW	(incl.	speciale	voertuigen)	

Diesel	

Hybride	

BEV	

FCEV	

CNG	

LNG	

Fase	1	2018	-	2025	 Fase	2	2026	-	2030	
99%	

83%	

55%	

20%	

8%	
15%	7%	

6%	
2%	

EV-Trucks Scenario II Realistisch
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Doorvertaling naar markt (nieuwverkopen) en wagenpark

Markt Wagenpark

Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Insight �VMS 
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Totaalmarkt	NL	bakwagens	>16t	en	spec.voert.	naar	brandstof/aandrijfsoort	
Realisatie	t/m	2018	-	Ontwikkeling	Fase	I	-	Ontwikkeling	Fase	II	

LNG	

CNG	

FCEV	

BEV	

Hybride	

Diesel	

Benzine	

23%	
8%	

3	EV	 320	EV	 920	EV	
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10.000	
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70.000	
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Ontwikkeling	totaal	wagenpark	bakwagens	>	16t	en	spec.	voertuigen	
alle	bouwjaren	(naar	brandstof/aandrijfsoort)	

LNG	

CNG	

FCEV	

BEV	

Hybride	

Diesel	

Benzine	

17	EV	 860	EV	 4.100	EV	

2%	 7%	

EV-Trucks Scenario II Realistisch
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Impact op wagenpark, onderhoud en marge

Totale wagenpark bakwagens >16t en 
speciale voertuigen (alle bouwjaren)

Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Insight �VMS 

60	
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2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028	 2029	 2030	

Ontwikkeling	totale	wagenpark	bakwagens	>16t	-		
aftersales	potentieel	-	margepotentieel	

Totaal	wagenpark	

Totaal	aftersales	potentieel	

Totaal	margepotentieel	

2018	->	2025	 2025	->	2030	 2018	->	2030	
Wagenpark	in	onderhoud	 +7% +3% +10% 

Onderhoudspotentieel	 +7% -3% +5% 

Margepotentieel	 +7% -2% +5% 

+10%	

+5%	

+5%	

EV-Trucks Scenario II Realistisch



025

Impact op wagenpark, onderhoud en marge
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Insight �VMS 

60	
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130	

140	

2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028	 2029	 2030	

Ontwikkeling	0-3	jr	wagenpark	bakwagens	>16t	-		
aftersales	potentieel	-	margepotentieel	

Totaal	wagenpark	

Totaal	aftersales	potentieel	

Totaal	margepotentieel	

Totale wagenpark bakwagens >16t en speciale voertuigen (0-3jr) 

2018	->	2025	 2025	->	2030	 2018	->	2030	
Wagenpark	in	onderhoud	 +5% 0% +5% 

Onderhoudspotentieel	 0% -13% -13% 

Margepotentieel	 0% -14% -14% 

+5%	

-13%	

-14%	

0	

20	
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100	
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140	

160	

180	

2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028	 2029	 2030	

Ontwikkeling	4-6	jr	wagenpark	bakwagens	>16t	-		
aftersales	potentieel	-	margepotentieel	

Totaal	wagenpark	

Totaal	aftersales	potentieel	

Totaal	margepotentieel	

Totale wagenpark bakwagens >16t en speciale voertuigen (4-6jr) 

2018	->	2025	 2025	->	2030	 2018	->	2030	
Wagenpark	in	onderhoud	 +56% +0% +56% 

Onderhoudspotentieel	 +55% -14% +41% 

Margepotentieel	 +55% -14% +41% 

+56%	

+41%	

+41%	

EV-Trucks Scenario II Realistisch



026

Impact op wagenpark, onderhoud en marge
Effect&EV&

op&A+er&Sales&

Insight �VMS 
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Ontwikkeling	7-10	jr	wagenpark	bakwagens	>16t	-		
aftersales	potentieel	-	margepotentieel	

Totaal	wagenpark	

Totaal	aftersales	potentieel	

Totaal	margepotentieel	

Totale wagenpark bakwagens >16t en speciale voertuigen (7-10jr) 

2018	->	2025	 2025	->	2030	 2018	->	2030	
Wagenpark	in	onderhoud	 +2% +4% +6% 

Onderhoudspotentieel	 +2% +1% +3% 

Margepotentieel	 +2% +1% +3% 

+6%	

+3%	

+3%	
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Ontwikkeling	>10	jr	wagenpark	bakwagens	>16t	-		
aftersales	potentieel	-	margepotentieel	

Totaal	wagenpark	

Totaal	aftersales	potentieel	

Totaal	margepotentieel	

Totale wagenpark bakwagens >16t en speciale voertuigen (>10jr)) 

2018	->	2025	 2025	->	2030	 2018	->	2030	
Wagenpark	in	onderhoud	 -9% +8% -1% 

Onderhoudspotentieel	 -9% +8% -1% 

Margepotentieel	 -9% +8% -1% 

-1%	

-1%	

-1%	

EV-Trucks Scenario II Realistisch



Scenario II REALISTISCH

Simulatie voor de werkplaats van een
grote merkdealer (1/4)

à Álle details in de rapportage!
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Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Insight �VMS 

Opbouw klantenbestand1

Verwachte penetratie Full EV volgens REALISTISCH SCENARIO2

Abs.	aantallen %	van	totaal 0-3	jr 4-6	jr 7-10	jr >10	jr totaal

Bakwagen	3.5-16t 500 8% 30% 30% 30% 10% 100%
Bakwagen	>16t	en	spec.	voertuigen 2.000 33% 30% 30% 30% 10% 100%
Trekkers 3.500 58% 40% 30% 20% 10% 100%
Autobus 70 1% 20% 20% 25% 35% 100%
Totaal	trucks	en	bussen 6.070 100%

Voertuigen	in	bestand Verdeling	naar	ouderdom	(in	jaren)

Impact op wagenpark - aftersales potentieel –
margepotentieel

3

60

70

80

90

100

110

120

2018 2025 2030

Concrete simulatie Werkplaats 1: 
Ontwikkeling wagenpark - aftersales potentieel -

margepotentieel

wagenpark

aftersales potentieel

margepotentieel

+17%	

+7%	

+6%	

2018	->	2025	 2025	->	2030	 2018	->	2030	

Wagenpark	in	onderhoud	 +15% +2% +17% 

Onderhoudspotentieel	 +14% -7% +7% 

Margepotentieel	 +14% -8% +6% 

Simulatie voor de werkplaats van een grote merkdealer (1/4)3



Scenario II REALISTISCH

Simulatie voor de werkplaats van een
autobusbedrijf (4/4)

à Álle details in de rapportage!
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Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Insight �VMS 

Opbouw klantenbestand1

Verwachte penetratie Full EV volgens REALISTISCH SCENARIO2

Impact op wagenpark - aftersales potentieel –
margepotentieel

3

Abs.	aantallen %	van	totaal 0-3	jr 4-6	jr 7-10	jr >10	jr totaal

Bakwagen	3.5-16t 0 0%
Bakwagen	>16t	en	spec.	voertuigen 0 0%
Trekkers 0 0%
Autobus 300 100% 30% 40% 20% 10% 100%
Totaal	trucks	en	bussen 300 100%

Voertuigen	in	bestand Verdeling	naar	ouderdom	(in	jaren)
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Concrete simulatie Werkplaats 4: 
Ontwikkeling wagenpark - aftersales potentieel -

margepotentieel

wagenpark

aftersales potentieel

margepotentieel

+25%	

-33%	

-34%	

2018	->	2025	 2025	->	2030	 2018	->	2030	

Wagenpark	in	onderhoud	 +20% +5% +25% 

Onderhoudspotentieel	 -3% -30% -33% 

Margepotentieel	 -16% -18% -34% 

Simulatie voor de werkplaats van een autobusbedrijf (4/4)3
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5 Conclusies - De impact van elektrische trucks en bussen is groot op vele gebieden!

1. Lagere aftersalesbehoefte 
² De aftersales behoefte is 65% lager dan van een traditioneel aangedreven voertuig.
² Geen olie betekent (veel) minder marge.
² Door de enorm snelle ingroei van elektrische bussen zijn de gevolgen voor de bus-werkplaats erg groot. Helemaal als 

de hoge aftersales behoefte van bussen met traditionele aandrijving in ogenschouw wordt genomen. 
² Vooral bij jonge voertuigen in onderhoud is het effect groot. De merkdealer die (een) merk(en) vertegenwoordigt met 

een sterk EV-aanbod gaat dus het snelst en het sterkst de negatieve invloed ondervinden. 
² Maar…. in de volume segmenten (bakwagens en trekkers >16t) zal de elektrificatie langzaam gaan; serieuze aantallen 

zijn pas te verwachten vanaf 2025. Bovendien is de verwachting dat het wagenpark zal toenemen. Dat zijn belangrijke 
factoren die het effect van de elektrificatie op de werkplaats zullen dempen.

2. Consequenties voor het verdienmodel 
² Meer volume (doorgangen) nodig voor dezelfde omzet en marge.
² Meer en/of andere services aanbieden (up sell en cross sell) voor dezelfde omzet en marge.
² Focus op efficiency en klantgerichtheid.
² Afhankelijk van keuzes: minder en andere personele capaciteit.

Met betrekking tot de werkplaats:

Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Insight �VMS 
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5 Conclusies - De impact van elektrische trucks en bussen is groot op vele gebieden!

3. IJzersterke marketing en sales nodig
² Optimaliseren wagenpark in onderhoud.
² Sterke after sales propositie: 

² actief verkopen van onderhoud en reparatie 
² nieuwe winstgevende diensten ontwikkelen en vermarkten

² Klanten op voorhand binden door servicecontracten.
² Sterke loyaliteitsprogramma’s om voertuigen zo lang mogelijk te blijven servicen.

4. Up to date / bijblijven
² Zorgdragen voor transitie kennis en vaardigheden personeel.
² Niet complex, wel anders…
² Vooral de overgangsfase is een uitdaging.

5. Onzekerheid over nieuwe toetreders, specialisten. Vooral veel vragen.
² Er zullen specialisten ontstaan (batterij-reparatie, software en diagnose, andere?) Maar welke? En wanneer gaan die zich 

manifesteren? En welk deel van de keten zoeken zij op? In welke samenwerking met welke partijen?
² Wat wordt de eigen rol? 

Met betrekking tot de werkplaats:

Effect&EV&
op&A+er&Sales&

Insight �VMS 
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Het effect van EV op aftersales is groot! 

Kansen en bedreigingen

Wat betekent het voor ú
en wat wordt uw plan?



Dank voor uw aandacht

Meer informatie?

ericvousten@vms-insight.nl
VMS | Insight
Lange Dreef 8
4131 NH Vianen
www.vms-insight.nl


