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Voorwoord
Mede door het landelijke Klimaatakkoord en de internationale afspraken, gemaakt tijdens de meest recente klimaattop, 

staat verduurzaming de komende jaren hoog op de agenda. Zo heeft de EU bepaald dat de transportsector (net als alle 

andere sectoren) in 2050 helemaal CO2-neutraal dient te zijn. Een prachtig en noodzakelijk streven. Dat betekent dat er de 

komende jaren veel moet gebeuren om dat doel te halen.  

Een groot deel van de verantwoordelijkheid om dit ambitieuze doel te bereiken, ligt bij fabrikanten van trucks. Schoner 

transport begint natuurlijk met schone vervoersmiddelen. Als voorloper in de branche zet Mercedes-Benz Trucks al een 

aantal jaar in op het ontwikkelen en aanbieden van CO2-neutrale transportmiddelen. Mercedes-Benz Trucks heeft als 

missie om zelfs al in 2039 een volledig CO2-neutrale productrange te hebben.

Wat betekent dit voor u?
Met kwalitatief hoogstaande CO2-neutrale trucks alleen zijn we er natuurlijk nog niet. Voor u als transportondernemer komt 

er veel meer kijken bij deze transitie. Om u te helpen deze grote overstap te maken, vindt u in deze whitepaper antwoorden 

op vragen die op dit moment in uw organisatie kunnen spelen. Voor welke uitdagingen staat u en welke oplossingen zijn 

voorhanden? Welke mogelijkheden heeft u om de overgang naar duurzaam transport zo vlot en kostenefficiënt mogelijk te 

laten verlopen?

Op de volgende pagina’s zetten we een aantal zaken op een rijtje, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken en met uw 

organisatie een bijdrage kunt gaan leveren aan een CO2-neutrale wegtransportsector. 

Het is tijd voor een schonere toekomst. 
Het is tijd voor de eFuture.

De komende jaren breidt Mercedes-Benz Trucks haar leveringsprogramma van elektrische voertuigen, 

voorzieningen en services enorm uit. De Mercedes-Benz eActros, de eerste 100% elektrische truck, is inmiddels 

af fabriek leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. Deze variant op de conventionele Actros wordt seriematig 

geproduceerd en rijdt nu al rond op de Europese wegen. In de nabije toekomst worden ook de eEconic (2022), 

eActros long haul (2024) en GenH2 (medio 2027) in productie genomen. De trucks in dit programma zijn geschikt 

voor de meest uiteenlopende soorten inzet en ze voldoen onverminderd aan de hoge kwaliteitseisen, waarop 

transporteurs en chauffeurs wereldwijd al jarenlang vertrouwen. 
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Wat zijn de voordelen van  
elektrisch rijden?
De komende jaren zal elektrisch wegtransport een enorme opmars maken. De 
wegtransportsector, truckfabrikanten en transportondernemers zijn doordrongen 
van de noodzaak, de technische mogelijkheden zijn ruimschoots voorhanden en 
elektrisch rijden kent inmiddels grote voordelen: 

• Elektrisch rijden is groen  

  De milieubelasting van een elektrische truck is significant kleiner dan die van een truck met een dieselmotor. Door 

te rijden op (groen opgewekte) stroom, zorgt u voor een drastische vermindering van de CO2-uitstoot. Uiteindelijk 

zult u uw transport zelfs volledig CO2-neutraal kunnen uitvoeren. Daarnaast is elektrisch rijden lokaal emissievrij. 

Dat draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en leefomgeving. 

• Toekomstbestendige logistiek 

  Door over te stappen op een elektrische aandrijflijn, zorgt u ervoor dat uw logistiek toekomstbestendig is. Steeds 

meer gemeenten stellen zero-emissie-zones in voor binnensteden. Met uw eTruck voorkomt u dat u straks niet 

meer welkom bent in een groeiend aantal gemeenten.* 

 

•  Lager energieverbruik = grotere efficiency 

Een elektrische truck verbruikt minder energie per ton/km dan een conventionele truck. U gaat dus veel efficiënter 

om met energie. En dat heeft voordelen voor u als ondernemer en voor de hele maatschappij. Immers: hoe minder 

energie u verbruikt, des te lager de kosten en de CO2-uitstoot. 

•  Verhoogd rijcomfort en minder rijgeluid 

Het rijden met een elektrische truck is bijzonder comfortabel. De motor van een eTruck heeft meer koppel en meer 

vermogen. Een eTruck produceert geen trillingen en heeft minder schakelonderbrekingen (de eActros heeft slechts 

2 versnellingen) 

 

Daarnaast is een eTruck aanzienlijk stiller, binnen én buiten de truck. Daardoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om 

ook nachtleveringen te doen op plaatsen waar dat met een conventionele truck nu niet is toegestaan.

Ook tijdens tests met de eActros bleek het grote rijcomfort. 

Een testpanel zei over deze truck o.a.  

“hij werkt opvallend intuïtief”, 
“hij rijdt formidabel, mede door de hoge koppel” 
en “hij is heel stil”.

•  Uitgebreide subsidie- en stimuleringsmogelijkheden  

Er zijn zeer diverse subsidies en fondsen om het elektrisch rijden in de transportsector te stimuleren, die de 

aanschaf- en gebruikskosten van een eTruck aanzienlijk verlagen. 

•  Positief imago van uw organisatie  

Door nu CO2-neutraal te gaan rijden, rijdt u voorop in de energietransitie. U verbetert niet alleen het imago van uw 

eigen organisatie, maar u draagt ook een belangrijk steentje bij aan het imago van de hele transportsector.  

•  Kennisvoorsprong en waardevolle inzichten 

Door nu te kiezen voor elektrisch rijden, krijgt u als eerste waardevolle inzichten over de veranderingen in uw 

bedrijfsvoering en doet u ervaring op met het inplannen en afleggen van specifieke routes etc. Daarmee bouwt u 

een voorsprong op ten opzichte van uw concurrentie. 

* Vanaf 2025 worden er in zo’n 30-40 grotere gemeenten zero emissie zones ingevoerd. Dit betekent dat vanaf die datum 

alleen uitstootvrije trucks toegang krijgen tot de betreffende zone. Er is een lijst beschikbaar in welke gemeenten dit van 

toepassing is. In de Green Deal Deal Zero Emissie Stadslogistiek is afgesproken dat nieuwe zones minimaal 4 jaar van 

tevoren worden aangekondigd. Voor de ZE Zones zal een overgangsregeling gaan gelden. Trucks die voldoen aan de Euro VI 

norm en voor 2025 geregistreerd staan, vallen hieronder. Alle nieuwe trucks geregistreerd vanaf 1 januari 2025 moeten zero 

emissie zijn om de betreffende zones in te mogen! Wees dus goed voorbereid en stap nu al over op elektrisch rijden als u 

regelmatig in een van deze zones moet zijn.
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Mercedes-Benz eActros | de feiten
eActros 300 (4x2 en 6x2) eActros 400 (6x2)

100% elektrisch 100% elektrisch

Gebruik distributietransport distributietransport

Actieradius tot 300 kilometer tot 400 kilometer

Motorvermogen 400/330 kW (max. cont.) 400/330 kW (max. cont.)

Laadcapaciteit 160kW 160kW

Aantal accupacks 3 4

Accucapaciteit 336 kWh geïnstalleerd vermogen

291 kWh bruikbaar vermogen

448 kWh geïnstalleerd vermogen

388 kWh bruikbaar vermogen

Laadtijd 20-80% 75 minuten 100 minuten

Welke onduidelijkheden bestaan rondom 
elektrisch rijden?
 

Natuurlijk roept een dergelijk grote overstap, van conventionele naar elektrische 
aandrijving, vragen op. Onderzoek in de Nederlandse transportsector wijst uit 
dat dit de 3 belangrijkste vragen zijn die op dit moment leven:

1. Range anxiety
 Kan ik met mijn elektrische truck nog wel mijn normale route rijden?

2. Laadinfrastructuur
 Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn truck altijd en overal voldoende en snel kan opladen voor een volgende rit?

3. Total Cost of Ownership (TCO)
  Wat zijn de kosten per kilometer van een elektrische truck en wat is de levensduur ten opzichte van mijn 

huidige dieseltruck?
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1. Range anxiety

Kan ik mijn normale route blijven rijden?
De hele transportsector is gewend aan het rijden op diesel en vertrouwt op de 
aanwezigheid van tankstations. En dat gemak is natuurlijk veel waard. Een van 
de meest gestelde vragen bij elektrisch rijden is dan ook: kan een chauffeur zijn 
normale route nog wel rijden?

Wist u dat verreweg de meeste distributieritten kunnen worden uitgevoerd met een elektrische truck? De lengte van een 

gemiddelde distributierit valt namelijk ruim binnen de 400 kilometer, de huidige actieradius van een eTruck. Dat betekent 

dat slechts in enkele gevallen nodig zal zijn om de planning van de ritten aan te passen. Daar staat tegenover dat uw 

nieuwe route nog efficiënter zal worden ingedeeld, wat u ook de nodige voordelen oplevert.  

Om de optimale actieradius te bereiken en ervoor te zorgen dat u ook met uw elektrische truck uw normale route kunt 

blijven rijden, is een aantal zaken van belang. In het algemeen geldt: hoe zuiniger de truck, hoe groter de actieradius.

Andere factoren die hierbij een rol spelen:
• Gewicht 

• Type opbouw & PTO gebruik

• Route profiel; stedelijk, regionaal of internationaal

• Buitentemperatuur

De oplossing van Mercedes-Benz Trucks:

Om de overstap naar elektrisch transport zo eenvoudig mogelijk te maken, biedt Mercedes-Benz Trucks een 

uitgebreid eConsulting programma. Daarin krijgt u als wegtransporteur begeleiding in het gehele overgangstraject. 

Zo krijgt u hulp bij het inpassen van uw eTrucks in uw organisatie, ontvangt u een uitgebreide analyse van uw 

huidige routing en wordt u ondersteund bij het plannen van de optimale route voor uw elektrische truck 

 (o.a. middels een routeapp).
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2. Laadinfrastructuur

Hoe zorg ik dat mijn eTruck  
altijd klaar staat?
Een tweede veel gestelde vraag betreft het punt van de laadinfrastructuur. 
Hoe organiseer ik de juiste laadmogelijkheden op eigen terrein? En hoe kan ik 
ervan verzekerd zijn dat ik mijn eTruck ook onderweg op de juiste momenten en 
locaties kan opladen, om zo snel mogelijk weer de weg op te kunnen?

Laden op eigen terrein
Om een eTruck effectief te kunnen inzetten, is het laden op eigen terrein op dit moment noodzakelijk.  

Op die manier kunt u uw elektrische truck buiten werkuren en bijvoorbeeld tijdens het laden en lossen opladen, zodat uw 

chauffeur probleemloos zijn volgende rit kan rijden.

In veel gevallen betekent dit dat u aanpassingen zal moeten doorvoeren op uw eigen terrein. Om u te helpen een optimale 

laadinfrastructuur te bewerkstelligen, helpen onze eConsultants u graag om uw specifieke situatie goed in kaart te 

brengen. Op basis daarvan kan hij een gedegen advies uitbrengen en u begeleiden bij de inrichting van uw terrein. 

Conclusie
Er wordt van alle kanten hard gewerkt om de openbaare laadinfra op het gewenste niveau te krijgen. Eventueel met een 

aangepaste planning en de juiste voorzieningen op uw eigen terrein is een eTruck nu al een zeer interessante optie voor uw 

organisatie. Onze eConsultants vertellen u graag de ins en outs.

De oplossing van Mercedes-Benz Trucks:

Omdat iedere organisatie, iedere vracht en iedere rit anders is, gaan onze eConsultants graag met u in gesprek. Om 

de beste oplossingen voor uw specifieke organisatie te creëren en u waar mogelijk te helpen deze te realiseren. 

Hieronder vindt u enkele algemene aanbevelingen:

• Laden op eigen terrein
  Zorgt u ervoor dat u uw elektrische truck op uw eigen terrein kunt laden, dan kunt u nagenoeg altijd met een 

volle batterij vertrekken. Dat zorgt voor de grootst mogelijke actieradius. 

• Aanpassingen op eigen terrein
  Het laden op eigen terrein vraagt mogelijk verschillende aanpassingen. Onze eConsultants kijken met u of 

het nodig is om de elektrische voorzieningen op uw terrein te verzwaren. Is dat inderdaad het geval, dan 

dient u daarvoor tijdig een aanvraag voor in te dienen bij uw netbeheerder.

• Snelladen onderweg
  Heeft u de mogelijkheid om onderweg uw truck middels de snellader bij te laden, bijvoorbeeld op een van 

uw bestemmingen? Dan voegt u in korte tijd al 100 tot 200 kilometer actieradius toe. Dat stelt u in staat om 

uw ritten probleemloos te voltooien.

• Gebruik openbare laadvoorzieningen
   Zoals hierboven beschreven, wordt er de komende periode een groot aantal openbare laadvoorzieningen 

gerealiseerd. Die stellen u in staat om bij te laden wanneer u zich tussen twee bestemmingen in bevindt.

Laden onderweg
Ook onderweg zult u moeten beschikken over voldoende laadfaciliteiten. En daar wordt momenteel hard aan gewerkt. 

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) 

plannen ontwikkeld voor zogenaamde Clean Energy Hubs (CEHs). Dit zijn (semi-) openbare tank- en laadfaciliteiten, eventueel 

gecombineerd met horeca, parkeergelegenheden, vergaderruimtes etc. Daarnaast wordt de komende jaren het aantal 

Zero Emission-zones (ZE-zones) verder uitgebreid. Daarom kondigen steeds meer gemeenten de komst van zogenaamde 

stadhubs aan. Bij deze faciliteiten, gelegen aan de rand van een ZE-zone, zullen ook laadpunten worden gerealiseerd.

Om de komst van een optimale laadinfrastructuur te versnellen, hebben de drie grootste fabrikanten (de Volvo Group, de 

TRATON GROUP en Daimler Truck, waar Mercedes-Benz Trucks onder valt) een verregaande samenwerking aangekondigd. 

In de komende jaren investeren deze partijen fors in het aanleggen van een openbaar netwerk van high-performance 

laadpunten voor elektrische trucks.
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3. Total Cost of Ownership (TCO)
De marges in de transportwereld zijn doorgaans klein. Als transportondernemer 
heeft u daarom een gezonde en noodzakelijke focus op uw kosten. Daarom 
is het van groot belang om te weten hoe de TCO van een elektrische truck is 
opgebouwd. Welke vaste en welke variabele kosten zijn er? Wat zijn de verschillen 
met het rijden van een diesel truck en waar moet u rekening mee houden? 

In het algemeen geldt:
• de aanschafkosten van een eTruck zijn hoger

• de variabele kosten van een eTruck zijn juist lager

Het omslagpunt van eTrucks ligt verrassend dichtbij. 
Wat betekent dit concreet?
Dankzij subsidies en de lage energiekosten ten opzichte van fossiele brandstoffen, komt het omslagpunt ten opzichte 

van dieseltrucks voor ondernemers verrassend snel dichtbij. De TCO voor eTrucks verschilt natuurlijk per individuele 

ondernemer, maar tests wijzen uit dat het omslagpunt met de huidige brandstofprijzen en stroomtarieven op ongeveer 

5 jaar ligt. Dat maakt de transitie naar elektrisch transport nu al zeer interessant. Zeker als u - bijvoorbeeld middels 

zonnepanelen – een deel van uw stroom zelf opwekt. 

De situatie in Nederland
De Nederlandse prijzen voor diesel zijn één van de hoogste van Europa. Dat betekent een flinke kostenpost voor u als 

ondernemer. Daar staat tegenover dat de stroomkosten per kWh in Nederland onder het Europese gemiddelde liggen.* 

Daarnaast is de verwachting dat de brandstofprijzen de komende periode sneller zullen stijgen dan de tarieven voor 

elektriciteit. Daar komt nog bij dat de TCO van een elektrische truck in 2022 vanwege aangekondigde subsidieregelingen 

een stuk aantrekkelijker wordt. 

Dat zorgt ervoor dat de kosten per gereden kilometer voor een eTruck snel dalen. En dat maakt de overstap naar elektrisch 

wegtransport steeds interessanter.

Invoering vrachtwagenheffing in 2026 met onderscheidt naar CO2-uitstoot
Onlangs heeft de Tweede Kamer besloten dat de vrachtwagenheffing ingevoerd gaat worden. Er wordt momenteel gewerkt 

aan de definitieve uitwerking van de regeling, maar het is al wel duidelijk dat er differentiatie plaats gaat vinden op basis 

van CO2-uitstoot. Kortom, hoe lager de CO2-uitstoot hoe gunstiger het tarief zal zijn. Met BEV voertuigen bent u dus 

optimaal voorbereidt op de invoering van deze vrachtwagenheffing en wordt de TCO nog aantrekkelijker.  

De belangrijkste subsidiemogelijkheden op een rijtje:

Om u alvast een algemeen beeld te geven, vindt u hieronder een beknopte beschrijving van de meest relevante 

subsidiemogelijkheden.

1) AanZET
  Een subsidie op de aanschafprijs van 12,5 tot 37%

  Vanaf 9 mei 2022 treedt de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) in werking.  

Een aantrekkelijke regeling voor grote én kleinere wegtransporteurs; afhankelijk van het type eTruck en  

de grootte van uw organisatie, varieert deze subsidie van 12,5% tot 37% van de aanschafprijs. 

2) MIA
 Een regeling waarmee u uw fiscale winst kunt verlagen

  Gaat u een elektrisch voertuig aanschaffen en daarmee investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen  

(en technieken)? Dan kunt u middels de milieu-investeringsaftrek (MIA) uw fiscale winst verlagen.  

Deze aftrek kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag, die in mindering gebracht kan worden op de 

fiscale winst van uw onderneming.

  Wilt u meer weten over de MIA-regeling? De overheid heeft alle informatie <link: https://www.rvo.nl/

subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers/voorwaarden> op een rijtje gezet.

   eTruck  dieseltruck
Vaste kosten  75%  25%

Variabele kosten 25%  75%

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers/voorwaarden
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Conclusie 
Elektrisch rijden voor wegtransport wordt al in de zeer nabije toekomst 
realiteit en het biedt transportondernemers grote voordelen. Met een gedegen 
routeplanning en laden op eigen terrein is een elektrische truck al zeer goed 
toepasbaar in de bedrijfsvoering. De TCO is door de lage verbruikskosten en 
overheidssubsidies verrassend laag.

Om u een gedegen inzicht te geven in de mogelijkheden en de verschillende subsidies goed op een rijtje te zetten, gaan 

onze eConsultants graag met u in gesprek. Met een op maat gemaakt advies krijgt u een realistisch perspectief van wat 

elektrisch rijden voor uw organisatie kan betekenen.  

Daarnaast betekent de overstap naar elektrisch rijden dat u een pionier bent in uw branche en last but not least: u levert 

een relevante bijdrage aan de doelstelling aan CO2-neutraal wegtransport in 2050.

Dus waarom wachten?
Laten we samen de mogelijkheden voor uw organisatie nauwkeurig in kaart brengen en aan de slag gaan.

Samen op weg naar een groene wegtransportsector.

The eFuture is here.
Ready to join?
Meer informatie:
www.mercedes-benz-trucks.com


