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VAN Management: Laten we begin-
nen met een erg concrete insteek: als 
Fraikin bracht u een bijzonder voertuig 
naar dit event. Kan u hier iets meer over 
vertellen? 
Cyriel Vrijders: Met plezier. Het betreft hier 
een MAN TGE, volledig elektrisch en voor-
zien ook van een elektrische coolunit. Het 
gaat hier om een investering die we deden 
in een unieke samenwerking opgezet tus-
sen MAN en Thermo King. De bedoeling is 
dit voertuig als demo te gebruiken bij onze 
klanten. Zij krijgen de kans te testen, en op 
basis hiervan verkrijgen wij een rapportage 
waaruit we lessen zullen trekken. 

VM: Hebt u in dit stadium al zicht op de 
TCO van dit voertuig? 
Cyriel Vrijders: Het is geen totale on-
bekende natuurlijk, maar het blijft een 
theoretische waarde. Zo hebben we een 
restwaarde-inschatting gemaakt, wat in de 
praktijk een variabele blijft. Op zaken als on-
derhoud en banden hebben we natuurlijk 
wel een goed zicht. Op dit moment wordt 
het voertuig gedurende drie maanden bij 
een klant van ons getest, wat ons achteraf 
meer duidelijkheid zal verschaffen.

HOGERE HUURPRIJZEN 

VM: Hoe ziet u de verschillen inzake 
huurprijs tussen deze elektrische versie 
en een klassieke diesel-aandrijving? 
Cyriel Vrijders: We moeten niet trachten 
de dingen te verdoezelen: elektrisch is duur-
der in aanschaf, maar goedkoper in gebruik. 
Voor dit model voorzagen we in een extra 
batterij precies om de actieradius op peil 
te houden. Automatisch heeft dit een ef-
fect op de TCO en wordt het een duurdere 
investering.

Patrick Jaspers: Als ik hier even met een 
concreet voorbeeld op mag inpikken. Neem 
een Renault Kangoo, daarvan bedraagt de 
lease-prijs 395 euro. Voor een elektrische ver-
sie zit die op 535 euro. Maar breng je de TCO 
in kaart, dan valt die nog maar 58 euro uit. De 
kost van de laadinfrastructuur is in deze oe-
fening niet inbegrepen, maar dat is dan ook 
iets dat op een totale vloot en niet één enkel 
voertuig afgeschreven dient te worden.

VM  : Klopt het dat we maar aan het 
begin van een lang leerproces staan?
Patrick Jaspers: Feit is dat we nog maar aan 
het begin staan met slechts enkele voertui-
gen onder contract. Naar de toekomst toe 
zal de actieradius blijven verhogen, maar 
de prijs blijft redelijk hoog en die zie ik niet 
direct dalen. Op zich worden batterijen wel 
wat goedkoper, maar wat constructeurs 
daarop kunnen winnen investeren ze dan 
weer in een verhoging van de actieradius. 
Essentieel is dat er een aantal cruciale vragen 
beantwoord moeten worden alvorens een 
keuze te maken. Waar heb ik het voertuig 
precies voor nodig? Waar ga ik het gebrui-
ken? Welke afstanden dien ik af te leggen? 
Van één zaak ben ik rotsvast overtuigd: voor 
alle types is een markt, of het nu elektri-
sche-, hybride- of dieselvoertuigen betreft. 
Alleen moet het gebruik juist gekwalificeerd 
worden. 

DEELNEMERS AAN HET 
DEBAT

• Patrick Jaspers (J&T Autolease):  
“Bij J&T Autolease ben ik de LCV-
manager. Wij behoren tot de Van 
Mossel Automotive Groep, een 
van de grotere actoren dus in 
zowel België als Nederland. Ons 
handelsmerk is klanten totaalop-
lossingen te bieden.” 

• Cyriel Vrijders (Fraikin 
Benelux):  

“Binnen Fraikin ben ik verantwoor-
delijk voor het commercieel luik. 
En wat we doen? We  
bieden oplossingen op het vlak 
van wagenparkbeheer” 

• Lars Achten (Adesa):  
“Ik ben Country Manager bij 
Adesa, een online veilingplatform 
voor personenwagens en LCV's. 
Misschien genieten we nog een 
grotere bekendheid door onze vo-
rige naam: Cars on the Web.” 

TOTAL COST OF OWNERSHIP VAN ELEKTRISCHE LCV'S 

DE CONTOUREN VAN EEN LEERPROCES

Wat nu precies de TCO is van elektrische 
LCV's is een verhaal dat vooral in de 

praktijk geschreven wordt. Sommige elemen-
ten zijn gekend, maar sommige variabelen 
zorgen ervoor dat het plaatje niet loepzuiver 
is. Enkele experts wikken en wegen. 

Michael Vandamme

Deze afdeling van 'Van Excellence Talk' vond plaats tijdens  
Best of Van Xperience 2020. 

19 Expertise  22 Case Study  25 Aankoopgids



2020

19 Expertise  22 Case Study  25 Aankoopgidsvan

WELKE RESTWAARDE? 

VM: Een essentiële factor in de TCO-
bepaling is de restwaarde. Wellicht is 
Lars het best geplaatst om zijn licht hier-
over te laten schijnen? 
Lars Achten: Een evidence based antwoord 
kan ik moeilijk geven, bij gebrek aan vol-
doende voorbeelden (lacht). Eigenlijk is de 
Kangoo Z.E. zowat de eerste referentie op 
de markt in dit genre. Dat deze voertuigen 
duurder bij de aankoop zijn, is alvast een 
argument dat voor een hogere restwaarde 
pleit. Wat me opvalt - wij verkopen voor 97% 
buiten België - is dat er ook in het buitenland, 
én ook in de voormalige Oostblok-landen, 
een reële vraag naar elektrische voertuigen 
bestaat. Ook dat is dus positief. Toch is er één 
belangrijk element dat een negatief effect 
zou kunnen veroorzaken: de snelheid waar-
mee de technologie evolueert. Stel dat je 
vandaag met een range van 80 km zit, maar 
die over een kleine twee jaar al tot boven de 
200 km geëvolueerd is, dan zal dit drukken 
op de restwaarde. 
Patrick Jaspers: Wij werken alvast niet met 
een andere restwaarde voor elektrische ver-
sies. De onderhoudskost is dan weer een 
stuk minder, maar geen 50% zoals men 
soms hoort zeggen, laten we daar toch wel 
voldoende voorzichtigheid aan de dag leg-
gen. Vaak moeten de onderhoudsbeurten 
door gespecialiseerde en dus duurdere tech-
nici uitgevoerd worden. Sommige onderde-
len blijken ook wat duurder uit te vallen. Stuk 
voor stuk nuanceert dit enigszins al te opti-
mistische voorstellingen.

DREMPELVERLAGEND 

VM: Zal een tweedehandsmarkt niet 
laagdrempelig kunnen werken? De in-
vestering is minder groot als men twij-
felt om de stap te zetten…

Cyriel Vrijders: Zoals steeds zijn het inder-
daad de early adopters die ervoor zorgen 
dat een markt opgestart raakt. Gaan voor 
tweedehands is de ideale manier om ervan te 
proeven en mogelijk een opstap naar meer. 
Per slot van rekening blijft de grootste blokk-
age vandaag de hoge instapkost. Hopelijk 
komen er snel stimulerende initiatieven van 
overheidswege.
Lars Achten: De rol van de overheden zal 
inderdaad cruciaal zijn, op verschillende vlak-
ken trouwens. Er is het fiscale kader, maar 
ook de maatregelen die in de steden zullen 
genomen worden. Welke restricties leggen 

ze op? Als men de toegang tot de binnen-
stad exclusief voor elektrische voertuigen 
voorbehoudt dan zorgt men de facto voor 
een game changer. En als ik met een pro-
nostiek mag afsluiten? Het zal nog eventjes 
duren maar de prijs van elektrische LCV's zal 
op termijn dalen. Ik verwacht dat die prijzen 
en die van diesels mekaar tegen 2030 erg 
zullen benaderen. Maar zoals al eerder ge-
zegd: beide zullen blijven rijden.
Patrick Jaspers: En telkens blijft de bood-
schap de juiste vragen stellen. Een be-
hoefteanalyse is het begin van elke goede 
beslissing.

De kost van de 

laadinfrastructuur dient op 

een totale vloot en niet één 

enkel voertuig afgeschreven 

te worden.

TIEN SECONDEN VOOR EEN TIP 

“Zorg voor de juiste 

laadinstallatie. Door de 

behoefte goed in kaart te 

brengen, kan je te duren 

systemen vermijden die je 

misschien niet nodig hebt.” 

Patrick Jaspers

“Laat u adviseren 

door professionals die 

merkongebonden advies 

kunnen geven.”

Cyriel Vrijders

“Goed overwegen welke 

brandstofkeuze je maakt, 

maar ook: durf op tijd de 

stap te zetten naar een 

alternatief.” 

Lars Achten


