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1. Omgevingsschets 
 

Elektrisch rijden is in opkomst. Op dit moment rijden er ruim 70.000 elektrische auto's op de Nederlandse 

weg, waarvan ruim 9.000 volledig elektrisch (peildatum 1 december 2015). Inmiddels heeft 10% van alle 

nieuwe auto’s een stekker. Het aantal publieke laadpunten steeg in 2015 van 5.421 tot 7.395, een toename 

van 36%. De Nederlandse overheid heeft de doelstelling dat er in 2025 een miljoen elektrische voertuigen 

met minimaal drie wielen op de weg rijden. De Europese Unie stelt op haar beurt dat in 2050 alle voertuigen 

zero emissie moeten zijn. Grote bedrijven als Schiphol en APM Terminals Maasvlakte II zetten zo veel 

mogelijk in op elektrische aandrijving voor hun bussen, taxi’s en groot materieel als bijvoorbeeld kranen.  

Daarnaast eisen steeds meer gemeenten en provincies zero emissie in hun bestek voor OV of het eigen 

wagenpark.  

 

Buiten ons land loopt Noorwegen op de troepen vooruit en laat gebruikers genieten van fiscale voordelen, 

gratis parkeren en toegang tot de vrije busbaan. Een vijfde van alle verkochte auto’s is daar elektrisch. 

Verder heeft China aangekondigd de komende jaren 11 miljard subsidie uit te trekken voor stimulering van 

groen vervoer. Doordat duurzaam opgewekte energie nu steeds vaker concurrerend is ten opzichte van 

fossiele brandstoffen, is het gebruik en de opslag in elektrisch aangedreven voertuigen bovendien 

onvermijdelijk voor een functionerend energiesysteem.  

 

Er is een enorm potentieel voor verduurzaming van ons vervoer. Onder een grote groep consumenten en 

ondernemers bestaat echter nog het beeld dat elektrische auto’s erg duur zijn. Het klopt ook dat de 

aanschafprijs nog behoorlijk veel hoger ligt dan die van een benzine- of dieselauto. Daarnaast zijn er nog 

weinig betaalbare tweedehandsmodellen op markt.  

 

2. Visie en missie 
 

Colca wil bijdragen aan het versnellen van de energietransitie in Nederland en een duurzamere wereld 

creëren door elektrisch rijden te stimuleren.  Wij zijn ervan overtuigd dat de maandelijkse kosten van 

elektrisch rijden vaak minder ongunstig zijn dan consumenten denken. En in een behoorlijk aantal gevallen 

zelfs goedkoper door belastingvoordelen, lagere energiekosten, weinig onderhoud en slim laden.  

Colca wil wetenschappelijk gefundeerde kennis over de lage maandelijkse kosten van elektrisch rijden voor 

een breed publiek toegankelijk maken in een gebruikersvriendelijke applicatie voor smartphone en tablet die 

inzicht biedt in werkelijke kosten door de innovatieve toevoeging van rittenpatronen, belastingregelingen en 

de effecten van de ‘aftrekpost auto’. Wanneer consumenten en ondernemers zich realiseren hoe goedkoop 

elektrisch rijden kan zijn, zal een veel groter aantal van hen tot de aanschaf van een elektrische auto 

overgaan.  

 

3. Doelstelling van het project 
Met dit project willen we de haalbaarheid onderzoeken voor het ontwikkelen van bovengenoemde 
applicatie die consumenten en ondernemers laat inzien dat de maandelijkse kosten van elektrisch rijden 
vaak minder ongunstig zijn dan ze denken. En in een behoorlijk aantal gevallen zelfs goedkoper door 
belastingvoordelen, lagere energiekosten, weinig onderhoud en slim laden. Op dit moment zijn deze 
gegevens nog niet toegankelijk en/of inzichtelijk voor consumenten, waardoor de hoge aanschafkosten van 
een elektrische auto vaak een drempel zijn. Compleet nieuwe variabelen ten opzichte van bestaande 
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autovergelijkingssites die we in deze app willen toevoegen zijn: rittenpatronen, belastingregelingen en de 
effecten van de ‘aftrekpost auto’ in individuele situaties. Al deze gegevens maken we interactief inzichtelijk, 
afhankelijk van de persoonlijke situatie van de consument (zakelijk/privé rijden, rittenopbouw e.d.).  
 
De ontwikkeling van een dergelijke applicatie brengt een aantal (technische) uitdagingen met zich mee: om 
kosten inzichtelijk te kunnen maken, zijn er uitgebreide databases met gegevens over kosten van aanschaf, 
gebruik en restwaarde nodig. Vooral de maandelijkse gebruikerskosten hangen af van ingewikkelde 
variabelen als rittenpatronen en actuele energieprijzen. We gebruiken datamodellering en ICT om meerdere 
grote databases te verbinden aan een gebruikersvriendelijke applicatie. Of het mogelijk is om een 
gebruiksvriendelijk overzicht met een dergelijke hoeveelheid aan variabelen te maken, moet eveneens 
blijken uit deze studie. Ook financieringsmogelijkheden, de doelgroep, mogelijke overeenkomsten met 
beheerders van databases en concurrentie onderzoeken we. En daarnaast de mogelijkheid om een dergelijke 
applicatie technisch te ontwikkelen.  
 

Uiteindelijk is het onze doelstelling om de verkoop van elektrische auto’s te laten stijgen en daarmee bij te 

dragen aan schonere steden en het tegengaan van klimaatverandering. 

 

Haalbaarheidsproject 

Voor de realisatie van de voorgestelde applicatie moeten, door middel van datamodellering en ICT-
toepassingen, databases gekoppeld worden aan een visueel aantrekkelijk, interactief model. Deze innovatie 
brengt product- en marketingtechnische onduidelijkheden met zich mee. De TU Eindhoven heeft al een 
beperkt ‘model’ in Excel ontwikkeld (zie bijlage en https://steinbuch.wordpress.com/2014/11/04/elektrisch-
rijden-voor-zzp-en-bv-aanschaf-2016 ). Meerdere ‘insiders’ hebben op basis van dit model een elektrische 
auto gekocht of besteld. Het laat bijvoorbeeld zien dat een nieuwe Tesla Model 3 op dit moment voor 
bepaalde doelgroepen door belastingvoordelen, weinig onderhoud en lagere energiekosten goedkoper is 
dan een tien jaar oude Opel Corsa. Nu willen we toetsten of uitbreiding en gebruiksvriendelijke toepassing 
van dit model mogelijk zijn. Dit betekent dat de haalbaarheid getoetst moet worden van het koppelen van 
de gewenste databases, het toevoegen van rittenpatronen als nieuwe parameter en de mogelijkheid om 
deze in een gebruiksvriendelijke overzichtelijke applicatie aan te bieden. Ook toetsen we de mogelijkheden 
om een dergelijke applicatie succesvol in de markt te introduceren.  
 
Wanneer dit haalbaarheidsproject succesvol blijkt, zal een volledig functionerende applicatie gemaakt en in 
de markt gezet worden. Dit product stimuleert elektrisch rijden door de lage maandelijkse kosten op een 
aantrekkelijke manier inzichtelijk te maken.  
 

4. Resultaten en activiteiten 
 
Dit haalbaarheidsproject zal de volgende resultaten opleveren:  
 
1 Haalbaarheidsstudie:  60%  
1.1 Inventarisatie van benodigde en beschikbare databases 
1.2 Inventarisatie van beschikbare (koppelings-)technologie  
1.3 Marktverkenning: 
       1.3.1 Doelgroepenanalyse 
       1.3.2 Consumententest 
       1.3.3 Concurrentie-analyse 
       1.3.4 Overzicht van mogelijke partners voor databasetoelevering  

https://steinbuch.wordpress.com/2014/11/04/elektrisch-rijden-voor-zzp-en-bv-aanschaf-2016
https://steinbuch.wordpress.com/2014/11/04/elektrisch-rijden-voor-zzp-en-bv-aanschaf-2016
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       1.3.5 Gesprekken met mogelijke financiers en/of partners om het product daadwerkelijk te  
                 ontwikkelen en in de markt te zetten. 
 
2 Experimentele ontwikkeling: 40% 
2.1 Ontwikkeling van een prototype ten behoeve van de marktverkenning 
2.2 Eventuele start maken met het testen van complexe datakoppelingen 

 

Haalbaarheidsstudie: 60%  
 
1.1 Inventarisatie van benodigde en beschikbare databases 
 
Om een realistisch overzicht van maandelijkse kosten te kunnen geven, zijn er veel gegevens nodig. 
Hieronder vallen een aantal standaard waarden zoals onder andere:  

 aanschafkosten auto, afhankelijk van gekozen opties; 

 gemiddeld verbruik; 

 benzine- en elektriciteitsprijs. 
 
Maar ook een aantal door ons nieuw geïntroduceerde gegevens: 

1. rittenpatronen (thuis laden is goedkoper dan onderweg en op het werk van het goedkoopst);  
2. belastingregelingen voor ondernemers (bv. MIA) en particulieren (vrijstelling wegenbelasting); 
3. effect ‘aftrekpost auto’ in verschillende belastingtarieven in combinatie met bijtelling. 

 
We maken een overzicht van waar deze gegevens te vinden zijn. Veel gegevens die op het eerste gezicht 
simpel lijken, blijken toch complex. Verbruik zoals gespecificeerd door de fabrikant is bijvoorbeeld anders 
dan daadwerkelijk verbruik. Ook is er het verschil tussen een vaste benzineprijs en de dagelijkse prijs aan de 
pomp. Ook voor onderhoudskosten en restwaarde (bv. Marktplaats) gelden gelijksoortige mogelijkheden. 
Het doel van de applicatie is juist om zo accuraat mogelijk een overzicht te kunnen bieden. Er zal gezocht 
worden naar beschikbare databases die geschikt zijn voor koppeling aan het model. Er wordt een 
inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om toegang te verkrijgen tot deze data.  
 
1.2 Inventarisatie van beschikbare kennis en technologie  
De technische kennis van de TU Eindhoven zal ingezet worden voor de vertaling van rittenpatronen, 

belastingregelingen en ‘aftrekpost auto’ naar de maandelijkse kosten van elektrisch rijden in een interactief 

model. Dit is nog nooit eerder op deze wijze benaderd en daarom toetsen we de haalbaarheid hiervan. De 

TU Eindhoven zal aan de hand van de geïnventariseerde mogelijke databases (vooral voor de hiergenoemde 

data) een overzicht maken van beschikbare technologie voor databasekoppeling. Rittenpatronen zijn van 

enorme invloed op de kosten van elektrisch rijden, maar ook complex. Denk aan woon-werkverkeer, 

weekendtrips, vakanties en de grote variatie in de kosten van laden tijdens deze ritten. Gezien deze 

complexiteit van de data en de gewenste inzichtelijkheid van de app zullen er ook bij de app-software 

eventueel innovatieve oplossingen gezocht moeten worden voor bijvoorbeeld de user data, search en filter 

features, alsmede de ‘car compare view’. Hoe complexer de data, hoe moeilijker de vertaling van database 

(incl. complexe koppelingen) naar overzichtelijke en gebruiksvriendelijke app zal zijn. Er zal in nauwe 

samenwerking met het ICT-bedrijf, dat gespecialiseerd is in webapplicatie en mobiele applicatie-

ontwikkeling, een schets gemaakt worden van de mogelijkheden.  

 

De gebruikersvriendelijkheid van de applicatie is van het allergrootste belang. Samen met een studio voor 

grafisch en informatief ontwerp die veel ervaring heeft met het inzichtelijk maken van complexe data en 
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energieopdrachten, en het ICT-bedrijf met focus op webapplicatie, mobiele applicatieontwikkeling en 

onderhoud, maken we een inventarisatie van beschikbare technologie. Dit heeft als doel te kunnen 

beoordelen of de hoeveelheid data en de veelheid aan persoonlijke keuzemogelijkheden - de kern van het 

model - gebruiksvriendelijk en overzichtelijk in een app getoond kunnen worden.  

 
1.3 Marktverkenning           
1.3.1 Doelgroepenanalyse 
We bepalen de doelgroep van de applicatie en analyseren hoe we deze kunnen bereiken. Om gericht 
bepaalde consumenten te bereiken, komen hier ook kort de mogelijke verdienmodellen (zoals een ‘white 
label’ voor autofabrikanten/dealers of een consumenten-app, betaald of gratis met reclame) aan bod.  
Er zijn in 2014 in Nederland in totaal 452.237 auto’s verkocht. Daarvan kwamen er 43.526 op naam van 
particulieren. Steeds meer mensen hebben interesse in de aanschaf van een auto met een stekker en dus 
liggen er kansen voor het product dat wij willen ontwikkelen. Inmiddels heeft 10% van alle nieuwe auto’s 
een stekker. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een onderneming, 95% als 
zzp'er. Wij denken dat onder andere voor deze doelgroep de applicatie erg nuttig kan zijn, omdat er onder 
hen nog een gebrek is aan kennis van de maandelijkse kosten van elektrisch rijden, die juist erg laag zijn.  
 
Meerdere ‘insiders’ met een eigen bedrijf hebben zoals eerder aangegeven op basis van de door de TU 
Eindhoven ontwikkelde Excel al een elektrische auto gekocht of besteld.   
 
1.3.2 Consumententest 
Met behulp van een prototype waarop we hierna ingaan, organiseren we interactieve sessies met 
consumenten. Is het mogelijk om een voor consumenten overzichtelijke applicatie-interface te ontwikkelen 
met de voorgestelde hoeveelheid data? Gebruikersgemak op basis van veelzijdige data is de doelstelling. 
Biedt de applicatie zoals door ons voorgesteld echt inzicht en duidelijkheid?  
        
1.3.3 Concurrentie-analyse 
Er zal een overzicht gemaakt worden van alle concurrenten die een autokostenvergelijking aanbieden (zoals 
ANWB, Autoweek en bestaande apps in de app store). In dit project analyseren we data en variabelen in 
deze overzichten:  

 Hoe overzichtelijk en inzichtelijk worden de gegevens gepresenteerd?  

 Zijn de data actueel of vast?  

 Van welke databases worden gebruik gemaakt?   

 Wie zijn de klanten van deze partijen?  
 
Ook zal er een overzicht gemaakt worden van partijen die gegevens aanbieden over de kosten van elektrisch 
rijden (zoals NUON). Een korte inventarisatie wijst uit dat bestaande sites geen inzicht geven in de oorzaak 
van uitkomsten. Ook blijkt dat auto’s en persoonlijke situaties lastig te vergelijken en weinig interactief zijn 
en bij elektrische voertuigen wonderlijke uitkomsten presenteren. Autokostenapplicaties in de app store zijn 
erg gebruiksonvriendelijk.  
 
1.3.4 Overzicht van mogelijke partners voor gegevenstoelevering 
Naar aanleiding van de inventarisatie van benodigde en beschikbare databases gaan we in deze stap 
gesprekken aan met partijen die gegevens beschikbaar kunnen stellen. 
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1.3.5 Gesprekken met mogelijke financiers en/of partners om het product daadwerkelijk te ontwikkelen en in 
de markt te zetten 
Voor de ontwikkeling van een applicatie die we in de markt willen zetten, met daarin rittenpatronen en 
koppeling aan zo veel mogelijk data, gaan we op zoek naar financiers of partners. Mogelijk wil een 
autobedrijf of een brancheorganisatie dit na gebleken haalbaarheid gezamenlijk doorontwikkelen.  
 

Experimentele ontwikkeling: 40% 
 
2.1 Ontwikkeling van een prototype ten behoeve van de marktverkenning 
 
Dit prototype heeft als doel de marktverkenning te kunnen uitvoeren. Om het gesprek aan te gaan met  
potentiële gebruikers, partners en/of financiers is het nodig om aan te kunnen tonen dat de hoeveelheid aan 
data overzichtelijk aangeboden kan worden. Van het grootste belang is dus om te werken aan een 
overzichtelijk user interface zoals voorgesteld in de daadwerkelijke applicatie. In dit prototype zullen nog 
geen complexe datakoppelingen zitten. Voor olieprijzen kunnen bijvoorbeeld vaste waarden gebruikt 
worden. ‘Lege’ datavelden zijn nog aan te vullen. Ook kunnen we met een keuzemenu voor rittenpatronen 
laten zien hoe het werkt, zonder dat de achterliggende data van die rittenpatronen beschikbaar zijn. In feite 
gaat het dus om de weergave van de Excel die al door de TU Eindhoven is ontwikkeld. 
 
Dit prototype zal tot stand komen in samenwerking met Impulse en Shootmedia, die de software en het 
grafisch ontwerp van de visuals en templates ontwikkelen en opleveren.  
 
2.2 Testen van complexe datakoppelingen 
TU Eindhoven test samen met de ontwikkelaar en de ontwerper de datakoppeling en een 
rittenpatroonparameter in een gebruiksvriendelijke prototype-app.  
 

5. Planning 
 

2016 / 2017 

WP Omschrijving Se
pt 

Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug 

1 Haalbaarheidsstudie             

1.1 Inventarisatie van 
benodigde en 
beschikbare 
databases 

 1   2        

1.2 Inventarisatie van 
beschikbare 
technologie 

      3  4,5    

1.3  Markt-verkenning    6  8     7 9 

2 Experimentele 
ontwikkeling 

            

2.1 Prototype          10   

2.2 Complexe data 
koppelingen 
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Deliverables: 
1. Overzicht benodigde gegevens 
2. Overzicht beschikbare databases 
3. Overzicht beschikbare technologie voor databasekoppeling en kennis voor rittenpatronen (TUE) 
4. Overzicht beschikbare technologie applicatiesoftware (Impulse) 
5. Overzicht beschikbare mogelijkheden grafisch ontwerp (Shootmedia) 

6. Doelgroepenanalyse Consumententest  

7. Concurrentieanalyse Partner overzicht en uitkomst gesprekken (incl. financieringsmogelijkheden) 

8. Prototype 

 

6. Betrokken organisaties en experts 
 

Aanvrager Colca 

Colca (www.colca.nl) is  het mkb-bedrijf dat het initiatief voor dit project heeft genomen. Het is een bureau 

voor onderzoeks- en innovatieprojectontwikkeling en is actief in duurzame mobiliteit en transitie van de 

landbouw. Colca heeft meerdere projecten opgestart en uitgevoerd op het gebied van elektrisch vervoer: 

 

 Ontwikkeling van een Europees Climate-KIC-projectvoorstel: 'Decision Support Model (TCO) for 

Transition to Zero Emission Bus Transportation: Utrecht, Schiphol, London and Valencia'.   

 Initiatie en co-creatie van een subsidieprogramma met vouchers voor het mkb om te besteden aan 
onderzoek op het gebied van elektrisch vervoer door kennisinstellingen. Onderdeel van een 'Green 
Deal' met de Nederlandse overheid.  

 Initiatiefnemer en projectmanager van een Europese en Nederlandse masterclass elektrisch vervoer. 

Gefinancierd met twee achtereenvolgende subsidies van het ministerie van Economische Zaken en 

deelnemersgelden. 

 

Voor dit project willen we een ICT-bedrijf offshore vanuit Bangladesh inzetten voor de ontwikkeling van een 

prototype en het verkennen van de haalbaarheid voor datakoppeling. De eigenaar van eenmanszaak Colca 

heeft ruime ervaring in dit onderwerp: 

 

 25 artikelen en een bedrijfspublicatie geschreven over outsourcing en offshoring van ICT naar 

lagelonenlanden. 

 Winnaar scriptieprijs van het Platform Outsourcing Nederland (PON) voor de beste scriptie van 2010 

over outsourcing, offshore delivery of Shared Service Centra. 

 In het kader van ICT offshoring en Business Process Outsourcing (BPO) Bangladesh (2x), Palestina, 

Suriname, Curaçao, Roemenië en Colombia bezocht.  

 

Werkzaamheden: Voert het projectmanagement en de marktverkenning voor dit project uit. Gaat na 

gebleken haalbaarheid aan de slag met marktintroductie. 

 

TU Eindhoven 

De betrokkenen van de TU Eindhoven dragen inkind in uren bij aan dit project en vragen daarvoor geen 

vergoeding. Voor de betrokkenen van TU Eindhoven is dit een manier om kennis naar de maatschappij te 

brengen. Daarnaast biedt dit project de mogelijkheid om hun model verder uit te werken, te laden met data 

http://www.colca.nl/
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en hier een parameter aan toe te voegen. Wanneer deze app wordt geïntroduceerd op de markt, zet dit de 

universiteit neer als expert op dit terrein. Mogelijk levert het vervolgprojecten op.  

 

Auke Hoekstra  

Hoofd Spark-onderzoeksprogramma van E-laad gericht op multidisciplinaire simulatiemodellen van de 

energietransitie. Strategisch Consultant Energie Transitie en IT Alliander. Senior Advisor Electric Mobility TU 

Eindhoven. 

 

Werkzaamheden: Overzicht maken van beschikbare technologie voor databasekoppeling. Doorontwikkeling 

van het bestaande model op basis van data. Ontwikkeling parameters rittenpatroon, belastingregelingen en 

‘aftrekpost auto’. Complexe databasekoppeling van onder andere de volgende variabelen: actuele 

benzineprijzen, daadwerkelijke restwaarde/verkoopprijzen, onderhoudskosten etc. Advies over 

applicatieontwikkeling op basis van model met achterliggende data.   

 

Prof. Dr. Ir. Maarten Steinbuch 

Hoogleraar Automotive Technology. Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven 

Werkzaamheden: Advies over parameters en automarkt. Zet netwerk in voor marktonderzoek en toegang 

tot data. 

 

Impulse Bangladesh  

ICT-bedrijf met focus op webapplicatie en mobiele applicatieontwikkeling en -onderhoud. Veel klanten in het 

westen, moederbedrijf zit sinds 1996 in Zwitserland en eigenaar werkte jarenlang als ICT consultant in 

Europa. www.impulsebdltd.com  

 

Impulse Bangladesh is onderdeel van het Netherlands Trust Fund project (NTF) van het International Trade 

Center, een uitvoeringsorganisatie van de Verenigde Naties. Dit project wordt financieel ondersteund door 

de Nederlandse overheid met als doel de ICT-sector en de export daarvan in geselecteerde 

ontwikkelingslanden - zoals Bangladesh - te bevorderen (http://www.intracen.org/itc/projects/ntf-

3/programme-objectives). Als onderdeel van NTF bezocht Impulse als één van de daarvoor speciaal 

geselecteerde bedrijven onlangs Nederland, waar de contacten zijn ontstaan voor de ontwikkeling van het 

model en het prototype van de applicatie. Dit project biedt het bedrijf de kans actief te worden in en geld te 

verdienen met smart mobility, een nieuw en innovatief thema voor Bangladesh. 

 

Werkzaamheden: Overzicht maken van beschikbare technologie applicatiesoftware. Ontwikkeling van 

gebruiksvriendelijke demo-applicatie. Database-ontwikkeling, -koppeling en schrijven softwarecode voor 

gebruiksvriendelijk interface.  

 

Shootmedia 

Shootmedia (www.shootmedia.nl)is een studio voor grafisch en informatief ontwerp, dat veel ervaring heeft 

met het gebruik van infographics voor inzichtelijk maken complexiteit en het uitvoeren van 

energieopdrachten.  

 

Werkzaamheden: Overzicht maken van beschikbare mogelijkheden grafisch ontwerp. Ontwerp voor demo-

app om met de juiste uitstraling/het juiste beeld van het toekomstige product het gesprek te kunnen voeren 

met investeerders en partners. 

http://www.impulsebdltd.com/
http://www.intracen.org/itc/projects/ntf-3/programme-objectives
http://www.intracen.org/itc/projects/ntf-3/programme-objectives
http://www.shootmedia.nl/
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6. Begroting 
 

TU Eindhoven (inkind urenbijdragen. Forfaitair uurtarief) 
 
1. Haalbaarheid  
1.1 Technologie voor databasekoppeling                                  100 x €60 = €6.000 
1.2 Kennis- en technologieparameters                          150 x €60 = €9.000 

                                                                                                                        
2. Experimentele ontwikkeling  
2.2. Test complexe datakoppelingen    50 x €60 = €3.000 
 
Subtotaal            €18.000 
 
 
 
Colca (inkind urenbijdragen. Forfaitair uurtarief) 
 
1. Haalbaarheid projectmanagement 
1.1 Overzicht beschikbare technologie voor databasekoppeling 
 
Overzicht mogelijkheden complexe databasekoppeling  15 x €60 = €900  
Overzicht beschikbare technologie applicatiesoftware  15 x €60 = €900 
Overzicht beschikbare mogelijkheden grafisch ontwerp  15 x €60 = €900 
 
1.2 Kennis- en technologieparameters 
Modelontwikkeling: rittenpatronen en andere parameters 15 x €60 = €900                                                                                                                       
 
1. Haalbaarheid uitvoering 
 
1.1 Overzicht beschikbare technologie voor databasekoppeling 
Overzicht beschikbare databases    50 x €60 = €3.000 
 
1.2 Kennis- en technologieparameters 
Overzicht benodigde gegevens     10 x €60 = €600 
 
1.3. Marktverkenning 
             1.3.1 Doelgroepenanalyse    20 x €60 = €1.200 

             1.3.2 Consumententest                 40 x €60 = €2.400 

             1.3.3 Concurrentieanalyse    60 x €60 = €3.600 

             1.3.4 Partners data     30 x €60 = €1.800 
             1.3.5 Financiering en partners voor marktintroductie    120 x €60 = €7.200 

2. Experimentele ontwikkeling Projectmanagement 
 
2.1 Prototype        90 x €60 = €5.400 
2.2 Complexe datakoppelingen     20 x €60 = €1.200 
 
Subtotaal              €30.000 
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Shootmedia 
 
Haalbaarheid 
 
1.3 Marktverkenning 
Overzicht mogelijkheden grafisch ontwerp 
Onderzoek templates voor gebruikersvriendelijkheid  16 x €75 = €1.200 
Visualiseringmogelijkheden data, is overzicht haalbaar  14 x €75 = €1.050 
Overleg        16 x €75 = €1.200 
 
 
Experimentele ontwikkeling 
2.1. Prototype 

Basisontwerp demo prototype app   32 x €85 = €2.720  
Logo/icon      12 x €75 = €900 
Templates      16 x €75 = €1.200 
Infograpics/visuals     14 x €75 = €1.050 
 

Subtotaal         €9.320 
 
 
 
Impulse  
 
Haalbaarheid 
 
Overzicht beschikbare technologie applicatiesoftware 
 
1.1 Technische mogelijkheden databasekoppeling    €2.500 
1.2 Mogelijkheden rittenpatroon in applicatie. Search en filter features  €2.500 
 
Experimentele ontwikkeling 
 
2.1 Prototype 
 

A. Specificaties    32 
B. Website & data    100 
C. Views Functional Implementations 200 
D. Features    82 
E. APN functionaliteit   30 
F. Testing/debugging   48 
G. Production Deployment  32 
H. Website naar app   191 
I. Project management   72     

 
Totale uren     787    €15.730  
(Gemiddeld 20 euro per uur) 
Subtotaal         €20.730  
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Totale kosten (ex BTW)        €78.050  
 
Haalbaarheid         €46.850 
Experimentele ontwikkeling       €31.200 
 
Subsidieaanvraag         €30.000 
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7. Risico’s 
 

Door de vele variabelen en persoonlijke keuzes die een consument kan maken, is het de vraag of we erin 

slagen deze complexiteit en data technisch en gebruiksvriendelijk te vatten in een app. Hiervoor moet er 

toegang tot de data beschikbaar zijn. Een werkend business model voor een nieuw product is altijd een 

uitdaging.  

 

Technische risico’s 

 

Complexe datakoppeling 

De eerste technische stap is het doorontwikkelen van het bestaande model door de TU Eindhoven tot een 

model op basis van actuele data (o.a. fluctuerende energieprijzen) en het daaraan toevoegen van nieuwe 

parameters als rittenpatronen. Bestaande sites kiezen ervoor om geen inzicht te geven in deze variabelen en 

welke beïnvloedingsmogelijkheden er zijn. De ANWB laat bijvoorbeeld alleen uitkomsten zien en is weinig 

interactief. Het is een uitdaging om zo veel mogelijk data te koppelen aan dit model en de 

consumentenapplicatie om inzicht te kunnen geven in daadwerkelijk maandelijkse kosten. Ook voor de TU 

Eindhoven is dit nieuw.   

 

Gebruiksvriendelijkheid 

Software-ontwikkeling en grafisch ontwerp zullen zich richten op optimale gebruikersvriendelijkheid. Gezien 

de hoeveelheid aan data en de individuele opties is het zeker een uitdaging om deze te vatten in een 

overzichtelijke applicatie voor smartphones.  

 

Uitvoeringsrisico’s  

Toegang tot data. Er zullen partners gezocht worden die bereid zijn om toegang tot de veelheid aan data te 

geven. Er moet met deze partijen gezocht worden naar gedeelde belangen. Gezien de vele plekken waar 

informatie te vinden is en de variaties in de afbakening van de variabelen is dit een lastige taak. Dit is ook 

een vraag voor het business model. Het benutten van data voor een dergelijk kostenmodel en de effecten 

van keuzes of persoonlijke situaties gebruiksvriendelijk inzichtelijk maken voor de consument is innovatief in 

de automarkt. Er zijn bij innovatieve ICT-projecten altijd risico’s ten aanzien van het binnen het budget laten 

opleveren van de gevraagde specificaties. Ook kunnen er verschillende beelden bestaan van hoe een 

dergelijke prototype-applicatie eruit moet komen te zien. Cultuurverschillen spelen in het geval van een 

ontwikkelaar in Bangladesh ook een rol, hoewel deze worden ingeperkt doordat het moederbedrijf sinds 

1996 in Zwitserland zit en eigenaar Waseem Yunus in de periode daarvoor jarenlang als ICT-consultant in 

Europa werkte. Daarnaast heeft Colca veel geschreven over dit onderwerp en verschillende ICT-

producerende lagelonenlanden bezocht. In de beginfase besteden we veel aandacht aan een gedeeld beeld 

van wat de applicatie moet kunnen.  

 

Zakelijke risico’s  

In dit project onderzoeken we of en hoe we voor de doorontwikkeling naar een eindproduct investeringen 

kunnen vinden. Daarvoor brengen we ook in kaart op welke manier we met deze app geld willen verdienen. 

Daarbij kijken we naar reclame-inkomsten, betaalde versies in de app store en de ontwikkeling van een 

‘white label’ voor autobedrijven en dealers. Het is een risico dat de markt in het begin nog te klein blijkt voor 

een verdienmodel of dat investeerders/potentiële zakenpartners dit nog onvoldoende zien. Om dit te 
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concluderen hebben we een prototype nodig dat enthousiasmeert en de essentie van het product laat zien. 

Deze applicatie biedt bovendien iets totaal nieuws. 

 

8. Vervolg 
Het vervolg van het haalbaarheidsproject zal bestaan uit het ontwikkelen van een volledig functionerende 

applicatie met koppeling aan zo veel mogelijk data en het in de markt zetten ervan. Dit product draagt dan 

bij aan elektrisch rijden door de stijgende verkoop van elektrische auto’s. 

 

1. Op basis van de haalbaarheidsstudie zal een business model gekozen worden. Er zijn vele opties 

denkbaar, zoals een ‘white label’-applicatie voor bijvoorbeeld autobedrijven en dealers of een 

consumentenapplicatie. Deze keuzes zijn afhankelijk van de concurrentie- en doelgroepenanalyse en 

mogelijkheden voor financiering en partnering. We stellen daarvoor een volledig businessplan op 

volgens het business model canvas. 

2. Databasegegevens zijn beschikbaar gesteld en gekoppeld door middel van afspraken met de partijen 

die hierover beschikken. Bijvoorbeeld Marktplaats, TomTom (voor rittenpatronen), BOVAG 

(onderhoud) en energiebedrijven.  

3. Ontwikkeling eindproduct, marketing, organisatie etc. 

 

Wanneer het lukt om dit product in de markt te introduceren zijn er nog een aantal vervolgstappen en lange 

termijn doelstellingen of droombeelden denkbaar: 

 

1. Gebruikers of de auto’s van de toekomst (zelfrijdende iPads op wielen) voeden het model met hun 

rittenpatronen en kosten. Mogelijk zelfs oplaadmomenten kiezen op basis van eigen ingeladen 

patronen en uitkomsten van de app. Interactie met slimme netwerken voor bepalen kosten.  

2. Uitbouw naar alle auto’s en in de toekomst naar bijvoorbeeld waterstof. 

3. Applicatie aanpassen aan situaties in andere landen. 
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Bijlage 1 Excel TU Eindhoven 
 

Particulier en ZZP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens over de auto

Merk Renault Nissan Opel Tesla Volkswagen BMW BMW

Type Twizy Leaf Ampera Model S Golf M5 M5

Gewicht 475 1500 1730 1800 1150 1500 1500

Consumentenprijs incl. BTW € 7.690 € 35.578 € 45.500 € 106.130 € 21.663 € 140.309 € 140.309

Meerkosten incl. BTW € 400 € 1.500 € 1.500 € 2.000 € 1.000 € 2.760 € 2.760

Aankoopkorting € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Bijtellingspercentage 4% 4% 15% 4% 21% 25% 25%

Energiedrager Elektriciteit Elektriciteit PHEV Elektriciteit Benzine Benzine Benzine

Energiegebruik per 100 km 5 20 5 24 7 14 14

Energiekosten (per liter of kWh) € 0,20 € 0,20 € 1,88 € 0,20 € 1,88 € 1,88 € 1,88

Restwaarde tov de norm 75% 75% 75% 75% 110% 100% 100%

Gegevens over gebruik

Looptijd in maanden 60 60 60 60 60 60 60

Kilometers per jaar 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000

Gegevens over u

Fiscaal regime Eenmanszaak Eenmanszaak Eenmanszaak Eenmanszaak Eenmanszaak Eenmanszaak Particulier

Belastingdruk 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52%

Berekende waarden

BTW € 1.699 € 7.786 € 9.870 € 22.707 € 4.759 € 30.044 € 30.044

Aanschafkosten excl. BTW € 6.686 € 30.643 € 38.843 € 89.364 € 18.730 € 118.239 € 118.239

Restwaarde excl. BTW € 1.180 € 6.635 € 8.680 € 21.176 € 5.525 € 37.626 € 32.348

Afschrijving over de looptijd € 5.506 € 24.008 € 30.163 € 68.188 € 13.204 € 80.613 € 85.891

Energiekosten per kilometer € 0,01 € 0,03 € 0,08 € 0,04 € 0,11 € 0,22 € 0,22

Bruto maandlasten excl BTW € 156 € 593 € 815 € 1.561 € 485 € 2.108 € 2.540

Afschrijving per maand € 92 € 400 € 503 € 1.136 € 220 € 1.344 € 1.432

Rentekosten (bij 5,5% rente) € 13 € 58 € 73 € 166 € 32 € 196 € 209

Verzekering € 29 € 59 € 69 € 133 € 44 € 169 € 169

Wegenbelasting € 0 € 0 € 43 € 0 € 44 € 69 € 69

Reparatie en onderhoud € 16 € 41 € 47 € 85 € 32 € 106 € 213

Energiekosten € 6 € 34 € 80 € 41 € 112 € 225 € 449

Berekende fiscale effecten -€ 83 -€ 315 -€ 79 -€ 687 -€ 32 € 575 € 0

Inkomensbijtelling gebruiker € 13 € 62 € 296 € 184 € 197 € 1.520 € 0

BTW-privé correctie gebruiker € 8 € 38 € 49 € 115 € 23 € 152 € 0

Aftrek maandlasten onderneming -€ 81 -€ 308 -€ 424 -€ 812 -€ 252 -€ 1.096 € 0

Aftrek MIA voor onderneming -€ 21 -€ 96 € 0 -€ 156 € 0 € 0 € 0

Aftrek KIA is afgeschaft voor auto's € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Rentevoordeel MIA -€ 2 -€ 11 € 0 -€ 18 € 0 € 0 € 0

Rentevoordeel VAMIL, is afgechaft voor auto's € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totale kosten (TCO) per maand € 73 € 278 € 736 € 874 € 453 € 2.684 € 3.074



  
 

16 
 

 

BV 

 
 
 

Gegevens over de auto

Merk Geen Renault Nissan Nissan Opel Opel Tesla Tesla Volkswagen BMW

Type Auto Twizy Leaf Leaf Ampera Ampera Model S Model S Golf M5

Gewicht Niet 475 1500 1500 1730 1730 1600 1800 1150 1500

Consumentenprijs incl. BTW weghalen! € 7.690 € 35.578 € 35.578 € 45.500 € 45.500 € 70.000 € 106.000 € 21.663 € 140.309

Meerkosten incl. BTW € 400 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.000 € 2.000 € 1.000 € 2.760

Aankoopkorting € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Bijtellingspercentage 4% 4% 4% 15% 15% 4% 4% 21% 25%

Energiedrager Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit PHEV PHEV Elektriciteit Elektriciteit Benzine Benzine

Energiegebruik per 100 km 5 20 20 5 5 24 24 7 14

Energiekosten (per liter of kWh) € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 1,88 € 1,88 € 0,20 € 0,20 € 1,88 € 1,88

Restwaarde tov de norm 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 110% 100%

Gegevens over gebruik

Looptijd in maanden 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Kilometers per jaar 10.000 30.000 15.000 15.000 15.000 30.000 30.000 15.000 30.000

Berekende waarden

BTW € 1.699 € 7.786 € 7.786 € 9.870 € 9.870 € 15.120 € 22.680 € 4.759 € 30.044

Aanschafkosten excl. BTW € 6.686 € 30.643 € 30.643 € 38.843 € 38.843 € 59.504 € 89.256 € 18.730 € 118.239

Restwaarde excl. BTW € 1.180 € 5.111 € 6.635 € 8.680 € 8.680 € 11.405 € 17.988 € 5.525 € 32.348

Afschrijving over de looptijd € 5.506 € 25.532 € 24.008 € 30.163 € 30.163 € 48.099 € 71.269 € 13.204 € 85.891

Rentekosten (bij 5,5% rente) € 804 € 3.729 € 3.507 € 4.406 € 4.406 € 7.026 € 10.410 € 1.929 € 12.546

Energiekosten per kilometer € 0,01 € 0,03 € 0,03 € 0,08 € 0,08 € 0,04 € 0,04 € 0,11 € 0,22

Energiekosten € 342 € 4.098 € 2.049 € 4.815 € 4.815 € 4.918 € 4.918 € 6.741 € 26.965

Verzekering € 1.751 € 3.548 € 3.548 € 4.163 € 4.163 € 5.713 € 7.944 € 2.655 € 10.118

Wegenbelasting € 0 € 0 € 0 € 2.551 € 2.551 € 0 € 0 € 2.638 € 4.125

Reparatie en onderhoud € 942 € 4.918 € 2.459 € 2.831 € 2.831 € 7.500 € 10.200 € 1.937 € 12.773

Totale kosten over de looptijd (excl.) € 9.346 € 41.826 € 35.571 € 48.930 € 48.930 € 73.256 € 104.741 € 29.104 € 152.418

Gegevens over uw BV

Winst voor belasting, salaris en auto € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000

DGA salaris als perc. van de winst 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Dividend als % verm.toename 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Venootschapsbelasting 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Belastingdruk privé inkomen 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52%

Inkomen en vennootschapsbelasting

Autokosten € 0 € 9.346 € 41.826 € 35.571 € 48.930 € 48.930 € 73.256 € 104.741 € 29.104 € 152.418

BTW prive correctie 2,7% € 0 € 181 € 827 € 827 € 1.049 € 1.049 € 1.607 € 2.410 € 506 € 3.192

MIA € 0 € 2.407 € 11.031 € 11.031 € 0 € 0 € 18.000 € 18.000 € 0 € 0

KIA is afgeschaft voor auto's € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

DGA inkomen € 175.000 € 166.647 € 137.420 € 141.799 € 140.015 € 140.015 € 109.997 € 87.395 € 154.273 € 66.072

Blijft over als belastbare winst € 75.000 € 71.420 € 58.894 € 60.771 € 60.006 € 60.006 € 47.141 € 37.455 € 66.117 € 28.317

Vennootschapsbelasting € 15.000 € 14.284 € 11.779 € 12.154 € 12.001 € 12.001 € 9.428 € 7.491 € 13.223 € 5.663

Eigen vermogen BV en dividend

Toename vermogen BV voor dividend € 60.000 € 59.543 € 58.147 € 59.648 € 48.005 € 48.005 € 55.713 € 47.964 € 52.894 € 22.653

Dividend € 30.000 € 29.771 € 29.074 € 29.824 € 24.003 € 24.003 € 27.857 € 23.982 € 26.447 € 11.327

Toename vermogen BV na dividend € 30.000 € 29.771 € 29.074 € 29.824 € 24.003 € 24.003 € 27.857 € 23.982 € 26.447 € 11.327

Verdiensten in privé

Inkomstenbelasting € 91.000 € 86.656 € 71.459 € 73.736 € 72.808 € 72.808 € 57.198 € 45.445 € 80.222 € 34.358

Dividendbelasting € 7.500 € 7.443 € 7.268 € 7.456 € 6.001 € 6.001 € 6.964 € 5.995 € 6.612 € 2.832

Netto inkomen € 84.000 € 79.990 € 65.962 € 68.064 € 67.207 € 67.207 € 52.798 € 41.949 € 74.051 € 31.715

Netto dividend € 22.500 € 22.329 € 21.805 € 22.368 € 18.002 € 18.002 € 20.892 € 17.986 € 19.835 € 8.495

Tot verdiensten (ink+dividend+verm) € 136.500 € 132.090 € 116.840 € 120.256 € 109.212 € 109.212 € 101.547 € 83.918 € 120.333 € 51.537

Dus: netto kosten van de auto € 4.410 € 19.660 € 16.244 € 27.288 € 27.288 € 34.953 € 52.582 € 16.167 € 84.963

Dus: netto autokosten per maand € 73 € 328 € 271 € 455 € 455 € 583 € 876 € 269 € 1.416


