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Autoleasemarkt krimpt 
voor tweede jaar op rij

Autoleasemarkt JAARCIJFERS

Het Nederlandse autoleasepark (personen- 
en bestelauto’s) is in 2010 met 3,0% 
 gekrompen tot 682.400 voertuigen. 

In 2009 telde de Nederlandse leasevloot nog 
703.500 personen- en bestelauto’s. De leasevloot 
van de 77 VNA-leden (excl. ledenmutaties) daalde 
het afgelopen jaar met 3,4% tot 619.800 voertui-
gen. De toename van het aantal nieuwe leasecon-
tracten in 2010 was onvoldoende om het aantal 
beëindigde contracten te compenseren. Na de 
economische recessie van 2008 en 2009 lijkt de 
krimp in de leasemarkt in 2010 iets af te nemen 
in aanloop naar een broos en langzaam herstel.

Evenals in 2008 en 2009 was er in 2010 sprake van een verdere vergroening van het 
Nederlandse autoleasepark. Zo had in 2010 bijna vier op de tien (38,2%) nieuwe lease-
personenauto’s een milieulabel A. Verder daalde de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe 
lease-auto’s het afgelopen jaar met 7,4% tot 136,0 gram per kilometer. De groei van de 
nieuwverkopen van kleine leasepersonenauto’s (A- en B-segment) en van zeer zuinige 
dieselauto’s waren grotendeels verantwoordelijk voor de vergroening van de leasevloot in 
2010.

Met deze publicatie geeft de VNA u een gedetailleerd inzicht in de omvang, samenstel-
ling en belangrijkste ontwikkelingen van de Nederlandse autoleasemarkt in 2010. De 
resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de jaarlijkse enquête onder de VNA-leden 
en cijfers van onder andere het RDC Datacentrum. 

Renate Hemerik, directeur VNA
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1. Marktcijfers: de  
Nederlandse autoleasemarkt

1.1 Het Nederlandse autoleasepark
Het Nederlandse autoleasepark (incl. wagenparkbeheer en incl. 
RTL) kwam in 2010 uit op 682.400 voertuigen (tabel 1)1.  Dat zijn 
er 3,0% minder dan in 2009 toen de Nederlandse leasevloot nog 
uit 703.500 voertuigen bestond. Het totaal aantal leasebestel-
auto’s in Nederland (-5,2%) is in 2010 sterker gedaald dan het 
aantal leasepersonenauto’s (-2,4%). Bij personen- en bestelauto’s 
bedroeg de daling van de Nederlandse leasevloot in 2009 respec-
tievelijk 3,8% en 3,5%.

Tabel 1 Nederlandse leasepark, naar voertuigsoort, 2009-2010*

Voertuigsoort 2009 2010 Verandering 

‘09-’10

Personenauto’s 551.300 538.100 -2,4%

Bestelauto’s 152.200 144.300 -5,2%

Totaal 703.500 682.400 -3,0%

* Cijfers 2010 zijn geschat o.b.v. de aanname dat het RTL-aandeel van 2009 op 
2010 niet is gewijzigd. 

Bron: RDC Datacentrum (2009-2010) en VNA Jaarenquêtes (2009-2010)

1.2 De VNA-leasevloot
Het VNA-leasepark (incl. ledenmutaties) kwam in 2010 uit op 
619.800 voertuigen, 12.500 (-2,0%) minder dan in 2009 (tabel 2). 
Dat het VNA-leasepark in 2010 minder sterk gekrompen is dan het 
totale Nederlandse autoleasepark is grotendeels toe te schrijven 
aan ledenmutaties. Gecorrigeerd voor veranderingen in het VNA-
ledenbestand daalde de VNA-vloot zelfs iets sterker dan het totale 
Nederlandse autoleasepark: -3,4%. Dat de daling van de VNA-vloot 
in 2010 groter is dan de daling in de totale markt, is mogelijk toe 

te schrijven aan het feit dat de grote leasemaatschappijen die bij 
VNA zijn aangesloten sneller op de crisis reageren dan kleinere 
leasemaatschappijen. Daarnaast zijn de economische bewegingen 
bij grote bedrijven (lessees, de klanten van de grote VNA-leden) 
heviger dan bij kleinere bedrijven.

Het aandeel van de VNA-leden in het totale Nederlandse leasepark 
kwam in 2010 uit op 90,8% tegenover 88,7% in 2009. De groei 
van het marktaandeel van de VNA was in 2010 volledig toe te 
schrijven aan de aanwas van nieuwe leden. Bij personen- en be-
stelauto’s bedroeg het VNA-aandeel in 2010 respectievelijk 91,9% 
en 87,0%. Omdat het marktaandeel van de VNA-leden zo groot 
is, mag men aannemen dat de VNA-cijfers in deze publicatie een 
betrouwbaar beeld geven van de ontwikkelingen op de Nederlandse 
autoleasemarkt als geheel.

Tabel 2 VNA leasepark, naar voertuigsoort, 2009-2010*

Voertuigsoort 2009 2010 Verandering 

‘09-’10

Personenauto’s 504.400 494.200 -2,0%

Bestelauto’s 127.900 125.500 -1,9%

Totaal 632.300 619.800 -2,0%

* Cijfers 2010 zijn geschat o.b.v. de aanname dat het RTL-aandeel van  
2009 op 2010 niet is gewijzigd. 

Bron: VNA Jaarenquêtes (2009-2010)

1.3 Economisch en maatschappelijk belang autolease
Volgens schattingen van de VNA bedroeg de totale omzet in de 
Nederlandse autoleasemarkt (incl. voertuigen in RTL) in 2010 ruim 
€ 9,1 miljard. Dit is een stijging van 1,1% ten opzichte van 2009. 
Hiervan namen VNA-leden zo’n € 8,3 miljard voor hun rekening. 
Ten opzichte van 2009 steeg de omzet van VNA-leden met circa 
2,2%.

1. Op basis cijfers van het RDC Datacentrum, waarbij het aantal leasevoertuigen in 
het RTL-register is geschat op basis van de VNA-cijfers.
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Het lease-aandeel in de totale nieuwverkopen (personen- en bestelauto’s) 
bedroeg in 2010 26,1% tegenover 30,5% in 2009. VNA-leden namen in 2010 
93,1% van de nieuw geregistreerde leasevoertuigen af (excl. wagenpark-
beheer en incl. RTL-registraties). 

De totale vervoersprestatie van Nederlandse leasevoertuigen bedroeg in 
2009 naar schatting 23,8 miljard kilometer. Dit komt overeen met 18,1% 
van alle personen- en goederenvervoerkilometers over de weg door Neder-
landse personen- en bestelauto’s2. Leasepersonenauto’s legden in 2009 circa 
19,0 miljard kilometer af, wat overeenkomt met 16,7% van het totaal aantal 
kilometers dat Nederlandse personenauto’s jaarlijks afleggen. Leasebestel-
auto’s legden in dat jaar naar schatting zo’n 4,9 miljard kilometer af, wat 
overeenkomt met 27,3% van het aantal binnen- en buitenlandse goederen-
vervoerkilometers over de weg.

1.4 Omvang zakelijke personenautomarkt
Het aantal zakenauto’s in Nederland kwam in 2010 uit op zo’n 1,17 miljoen. 
Dit komt overeen met circa 15,4% van alle personenauto’s in Nederland 
(figuur 1). Het aandeel van de zakenauto in het personenautoverkeer is ove-
rigens veel groter door een hoger gemiddelde jaarkilometrage. Zakenauto’s 
kunnen verder onderverdeeld worden in auto’s op naam van particulieren 
die meer dan 50 procent zakelijk worden ingezet (4,2%), auto’s op naam 
van bedrijven en overheid (4,2%), en leasepersonenauto’s (7,1%). Auto’s 
in de twee laatstgenoemde categorieën worden ook wel auto’s van de zaak 
genoemd.

Privé-auto’s < 50% zakelijk gebruikt (85%) 

Privé-auto’s > 50% zakelijk gebruikt (4%) 

Auto’s op naam van bedrijven en overheid (4%) 

Zakenauto’s (15%) 

Auto’s van de zaak (11%) 

Lease-auto’s (7%) 

Bron: Ecorys (2011); RDC Datacentrum (2010), VNA Jaarenquête (2010)

Nederlands personenautopark (7,61 miljoen voertuigen)

Fig. 1 Samenstelling Nederlands personenautopark, 2010

2 VNA-cijfers: 
contracten en voertuigen 

2.1 Nieuwe en beëindigde leasecontracten en voertuigen
Het aantal nieuw afgesloten leasecontracten bij VNA-leden groeide in 
2010 met 4,1% (+6.500) tot 165.600. Het aantal nieuwe leasepersonen-
autocontracten kwam in 2010 uit op 137.800, 4.600 meer dan in 2009. 
Bij bestelauto’s steeg het aantal nieuwe contracten in 2010 met 7,3% tot 
27.800 (figuur 2).
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Fig. 2 Nieuwe en beëindigde VNA-lease-contracten, 
 naar voertuigsoort, 2002-2010

2009 2010

Het totaal aantal beëindigde leasecontracten bij VNA-leden daalde in 2010 
met 2,7% (-5.200) tot 185.700 (figuur 2). Bij de personenauto’s daalde het 
aantal beëindigde contracten met 4,0% tot 154.900, terwijl bij de 
bestelauto’s in 2010 juist sprake was van een stijging van het aantal 
contractbeëindigingen (+4,4% tot 30.800).
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Fig. 3 Aandeel voortijdig beëindigde VNA-leasecontracten, 
 naar voertuigsoort, 2004-2010

Bron: VNA Jaarenquêtes (2004-2010)

 
Na een stijging in 2009, is het aandeel voortijdig beëindigde contracten bij 
VNA-leden in 2010 weer gedaald (figuur 3). Van alle personen- en 
bestelautocontracten werd respectievelijk 24,0% en 25,3% in 2010 
voortijdig beëindigd. In 2009 lagen deze aandelen nog rond de 27%. In 
totaal werden er in 2010 bij de VNA-leden 37.100 personenauto- en 7.800 
bestelautocontracten voortijdig beëindigd.

2.2 Nieuwe en verkochte leasevoertuigen
Het totaal aantal nieuwe leasevoertuigen (excl. wagenparkbeheer en incl. 
RTL-registraties) in Nederland kwam volgens schattingen van de VNA3 uit 
op 139.300 (zie hoofdstuk 3). De VNA-leden hebben in 2010 in totaal 
129.700 nieuwe leasevoertuigen aangeschaft tegenover 125.300 in 2009. 
Het aandeel van de VNA-leden in het totaal aantal nieuw geregistreerde 
leasevoertuigen kwam hiermee in 2010 uit op 93,1%. Bij personen- en 
bestelauto’s bedroeg het aandeel van de VNA-leden in de nieuwverkopen in 
2010 respectievelijk 92,9% en 94,5%. 

In totaal heeft de Nederlandse leasebranche volgens schattingen van de VNA 
in 2010 voor circa € 3,62 miljard aan nieuwe leasevoertuigen gekocht (excl. 
wagenparkbeheer en BTW, incl. RTL-registraties en BPM). Hiervan namen de 
VNA-leden ongeveer € 3,37 miljard voor hun rekening. 

Het aantal verkochte4 leasevoertuigen (excl. wagenparkbeheer en incl. 
RTL-registraties) bij VNA-leden kwam in 2010 uit op 152.700, waaronder 
128.600 personenauto’s en 24.100 bestelauto’s. Omdat het aantal verkochte 
leasevoertuigen bij VNA-leden het afgelopen jaar hoger lag dan het aantal 

In totaal heeft de leasebranche volgens 
schattingen van de VNA in 2010 voor circa  
€ 3,62 miljard aan nieuwe leasevoertuigen 
gekocht. Hiervan namen de VNA-leden onge-
veer € 3,37 miljard voor hun rekening.

2 Schatting op basis van cijfers uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (2009) en het CBS 
(2009).

3 Schatting op basis cijfers van het RDC Datacentrum, waarbij het aantal nieuwe voertuigen in 
het RTL-register is gecorrigeerd op basis van de VNA-cijfers. Bij voertuigen in het RTL-register kan 

geen onderscheid gemaakt worden tussen lease- en gefinancierde consumentenvoertuigen.
4 Of gestolen en weggebleven.
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nieuwregistraties is het VNA-wagenpark, ondanks een lichte stijging van het 
aantal nieuwe voertuigen, in 2010 gekrompen. 

2.3 Leasevoertuigen naar contractvorm
Eind 2010 telde het VNA-leasepark (incl. wagenparkbeheer en incl. RTL) 
494.200 personenauto’s en 125.500 bestelauto’s (tabel 2 en 3). Zowel het 
personen- als bestelautopark kromp in 2010 met circa 2%. Als gevolg van de 
economische crisis bevond de VNA-vloot zich eind 2010 qua omvang onder 
het niveau van 2007 (figuur 4).

Tabel 3  Leasevoertuigen van VNA-leden, naar contract- en voertuigsoort, 
2009-2010

Contractvorm Personenauto’s Bestelauto’s

2009 2010 Verande-
ring 

‘09-’10 

2009 2010 Verande-
ring 

‘09-’10

Financieel 28.800 28.600 -0,7% 20.000 19.400 -3,0%

Netto 
operationeel

10.400 10.900 4,8% 4.600 4.600 0,0%

Operationeel 
gesloten 
calculatie

372.500 369.200 -0,9% 78.000 76.300 -2,2%

Operationeel  
open calculatie

66.700 60.400 -9,4% 12.700 13.600 7,1%

Wagenpark-
 beheer

26.000 25.100 -3,5% 12.600 11.600 -7,9%

Totaal 504.400 494.200 -2,0% 127.900 125.500 -1,9%

 Bron: VNA Jaarenquêtes (2009-2010)
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Fig. 4 Groei-index aantal leasevoertuigen bij VNA-leden, 
 naar voertuigsoort, 2002-2010

Bron: VNA Jaarenquêtes (2004-2010)
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Het aantal personenauto’s met een operationeel leasecontract met open 
calculatie in de VNA-vloot is in 2010 sterk gedaald tot 60.400 (-9,4%). Het 
aandeel van deze contractvorm in het totaal aantal personenautocontracten 
is de afgelopen acht jaar geleidelijk gedaald van 19,4% in 2002 tot 12,2% 
in 2010 (figuur 5). Ook daalde het aantal personenauto’s met een wagen-
parkbeheercontract licht (tabel 3). Omdat het aantal operationele perso-
nenautocontracten met gesloten calculatie in 2010 minder sterk daalde dan 
andere contractvormen, steeg het aandeel van deze contractvorm van 73,9% 
in 2009 tot 74,7% in 2010.

* Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100%. 
Bron: VNA Jaarenquêtes (2002-2010)
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Fig. 5 Leasepersonenauto’s van VNA-leden, naar contractvorm, 
 in procenten, 2002-2010*
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Fig. 6 Leasebestelauto’s van VNA-leden, naar contractvorm, 
 in procenten, 2002-2010*

* Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100%. 
Bron: VNA Jaarenquêtes (2002-2010)
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In tegenstelling tot het personenautopark was bij het VNA-bestel autopark 
juist sprake van een sterke stijging van het aantal operationele contracten 
met open calculatie. Hierdoor steeg het aandeel van deze contractvorm in 
het totaal aantal leasebestelautocontracten van 9,9% in 2009 tot 10,8% in 
2010 (figuur 6). Daarnaast daalde het aantal wagenparkbeheercontracten 
ook bij de bestelwagens: -7,9% (tabel 3).
 

Bron: VNA Jaarenquêtes (2007-2010)

Fig. 7 Aandeel shortleasecontracten in VNA-leasepark, 
 naar voertuigsoort, 2007-2010
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Na een sterke daling in 2009 van het aandeel shortleasecontracten (con-
tracten met een looptijd van 12 maanden of minder) in het VNA-leasepark is 
het aandeel in 2010 gestabiliseerd (figuur 7). In 2010 kwam het shortlease-
aandeel uit op 2,8% tegenover 3,0% in 2009. Het shortlease-aandeel bij 
leasepersonen- en leasebestelauto’s bedroeg in 2010 respectievelijk 3,1% 
en 1,6%.

2.4 Contractduur en leeftijd leasevoertuigen
In 2010 bedroeg de gemiddelde theoretische contractduur van alle VNA-
leasevoertuigen 48,4 maanden, tegenover 47,7 maanden in 2009. Bij 
personenauto’s steeg de gemiddelde theoretische contractduur in 2010 
met 0,8 maanden (+1,8%) tot 46,7 maanden. De gemiddelde theoretische 
contractduur van bestelauto’s kwam in 2010, net als in 2009, uit op 55,2 
maanden (figuur 8).

Anders dan bij het personenautopark was 
bij het VNA-bestelautopark sprake van een 
sterke stijging van het aantal operationele 
contracten met open calculatie.
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Bron: VNA Jaarenquêtes (2002-2010) 

Fig. 8 Gemiddelde theoretische contractduur van het VNA-leasepark, 
 naar voertuigsoort, 2002-2010
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De gemiddelde theoretische contractduur van nieuwe VNA-leasevoertuigen 
was in 2010 43,3 maanden. Dat is een daling van 1,3 maanden (-2,9%) ten 
opzichte van 2009. Bij nieuwe personen- en bestelauto’s kwam de gemid-
delde theoretische contractduur in 2010 uit op respectievelijk 41,6 en 49,8 
maanden. Dit komt overeen met een procentuele daling van respectievelijk 
3,1% en 2,9% ten opzichte van 2009.

 

 

Bron: VNA Jaarenquêtes (2002-2010)

Fig. 9 Gemiddelde contractduur van beëindigde contracten van 
 VNA-leden, naar voertuigsoort, 2002-2010
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De gerealiseerde gemiddelde looptijd kan alleen bij de beëindiging van een 
leasecontract worden vastgesteld. In 2010 was de gemiddelde contractduur 
van alle beëindigde VNA-contracten 41,1 maanden, tegenover 39,2 maanden 
in 2009 (figuur 9). Dit komt overeen met een stijging van 4,6% (+1,7 
maanden). Zowel bij personen- als bestelauto’s steeg de gemiddelde 
gerealiseerde contractduur in 2010 met 4,6% tot respectievelijk 39,3 en 
48,1 maanden. Deze stijging kan deels verklaard worden door de daling van 
het aantal voortijdig beëindigde contracten (zie figuur 3).
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Fig. 10 Gemiddelde leeftijd van het VNA-leasepark, 
 naar voertuigsoort, 2002-2010

 

Bron: VNA Jaarenquêtes (2002-2010)
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Sinds 2005 is er sprake van een jaarlijkse stijging van de gemiddelde leeftijd 
van het VNA-leasepark (figuur 10). Ook in 2010 steeg de gemiddelde leeftijd 
van alle VNA-leasevoertuigen: +3,8% tot 27,4 maanden. Bij de leaseper-
sonenauto’s kwam de gemiddelde leeftijd in 2010 uit op 26,1 maanden te-
genover 25,0 maanden in 2009. Bij het bestelautopark steeg de gemiddelde 
leeftijd in 2010 met 0,7 maanden tot 32,2 maanden.

2.5 Catalogusprijs leasevoertuigen
De gemiddelde catalogusprijs van het totale VNA-leasepark (exclusief BTW, 
inclusief BPM) steeg in 2010 met € 300 (+1,1%) tot € 26.500 (figuur 11). 
Bij het bestelautopark kwam de gemiddelde catalogusprijs in 2010 uit op  
€ 22.000, € 1.200 meer (+5,8%) dan in 2009. De gemiddelde catalogusprijs 
(excl. BTW, incl. BPM) van het personenautopark bedroeg in 2010 € 27.600, 
€ 100 (+0,4%) meer dan in 2009. Exclusief BTW en BPM kwam de gemid-
delde catalogusprijs van het personenautopark in 2010 uit op € 20.800. Dat 
is een stijging van € 500 (+2,5%) ten opzichte van 2009.

 

Bron: VNA Jaarenquêtes (2002-2010)
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Fig. 11 Gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) van 
 het VNA-leasepark, naar voertuigsoort, 2002-2010
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Eind 2010 bedroeg de gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) voor 
nieuwe leasevoertuigen van VNA-leden € 25.800. Dat is een daling van  
€ 600 (-2,3%) ten opzichte van 2009 (figuur 12). Een nieuwe leasebestel-
auto kostte in 2010 gemiddeld € 22.500 tegenover € 22.000 in 2009. In 
2010 is de aanschafbelasting op personenauto’s (BPM), net als in 2009, met 
5% afgebouwd. Mede door de verdere afbouw van de BPM en de inzet van 
(bijtellingvriendelijke) kleinere auto’s waarop in veel gevallen geen BPM 
geheven wordt, daalde de gemiddelde catalogusprijs van nieuwe lease-
personenauto’s (excl. BTW, incl. BPM) bij VNA-leden in 2010 met 3,3% tot  
€ 26.600. Exclusief BTW en BPM was er het afgelopen jaar slechts sprake 
van een daling van de gemiddelde catalogusprijs van nieuwe leasepersonen-
auto’s met 1,0% tot € 20.700.

 

Fig. 12 Gemiddelde catalogusprijs (excl. BTW, incl. BPM) van 
 het VNA-leasepark, naar voertuigsoort, 2002-2010

 

Bron: VNA Jaarenquêtes (2002-2010)
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2.6 Leasevoertuigen naar brandstofsoort en kilometrage
Het personenautopark van de VNA-leden telde in 2010 238.800 auto’s met 
een dieselmotor en 224.000 benzineauto’s. Ten opzichte van 2009 steeg 
het aantal benzineauto’s (+2,5%) en daalde het aantal dieselauto’s (-5,7%) 
in de VNA-vloot. In 2010 was er verder sprake van een forse daling van het 
aantal personenauto’s op LPG in de VNA-vloot: -26,3% tot 8.700 auto’s. In 
2010 reed nog slechts 1,8% van alle personenauto’s in het VNA-wagenpark 
op LPG (figuur 13).

Sinds 2005 is er sprake van een jaarlijkse 
stijging van de gemiddelde leeftijd van het 
VNA-lease-park.
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Fig. 13 Leasepersonenauto’s van VNA-leden, 
 naar brandstofsoort, in procenten, 2002-2010*

 

* Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100%.
Bron: VNA Jaarenquêtes (2002-2010)
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Ondanks dat de gunstige belastingmaatregelen voor zeer zuinige (lease-)
auto’s (o.m. de 14% bijtelling voor zeer zuinige lease-auto’s en de BPM-
vrijstelling voor hybrides) ook in 2010 van kracht waren, lijkt de groei van 
het aantal leasepersonenauto’s op alternatieve brandstoffen in de VNA-vloot 
te normaliseren. In 2010 groeide het aantal leasepersonenauto’s op een al-
ternatieve brandstof met 11,2% tot 22.800. In 2009 was echter nog sprake 
van een groei 118,1%. Het aandeel niet-hybrides onder de personenauto’s 
op alternatieve brandstoffen van VNA-leden kwam in 2010 uit 7,1%. Dat is 
0,7 procentpunt meer dan in 2009. Het aandeel hybrides in de VNA-vloot 
groeide van 3,8% in 2009 tot 4,3% in 2010 (figuur 13).

Van alle leasebestelauto’s van VNA-leden had 98,3% in 2010 een dieselmo-
tor. Het aandeel leasebestelauto’s dat op benzine of een overige brandstof-
soort rijdt, bedroeg in 2010 respectievelijk 1,4% en 0,3%. 

Kilometrage
De gemiddelde theoretische jaarkilometrage van nieuwe leasepersonenauto’s 
was in 2010 34.300 kilometer. Dit is slechts 100 kilometer minder dan in 
2009. Bij leasepersonenauto’s met een benzine- (+1,1%) en dieselmotor 
(+0,8%) steeg de gemiddelde theoretische jaarkilometrage in 2010 licht 
tot respectievelijk 28.100 en 40.300 kilometer (figuur 14). Daarentegen 
was bij nieuwe leasepersonenauto’s op LPG (-4,7%) en met een hybride-
aandrijving (-4,2%) in 2010 sprake van een daling van de jaarkilometrage. 
Het afgelopen jaar bedroeg de gemiddelde theoretische jaarkilometrage voor 
LPG-auto’s 36.700 kilometer en voor hybrides 32.300 kilometer.

Bron: VNA Jaarenquêtes (2004-2010)

Fig. 14 Gemiddelde theoretische jaarkilometrage nieuwe VNA-
 personenautocontracten, naar brandstofsoort, 2004-2010
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De gemiddelde theoretische jaarkilometrage van nieuwe leasebestelauto-
contracten van VNA-leden steeg in 2010 met 1,9% tot 32.600 kilometer 
(figuur 15). Deze stijging is geheel toe te schrijven aan de toename van de 
jaarkilometrage van nieuwe leasebestelauto’s met een dieselmotor: + 1,9% 
tot 32.800. Bij nieuwe leasebestelauto’s die op benzine (-11,5%) en LPG 
(-11,9%) rijden daalde de gemiddelde theoretische jaarkilometrage in 2010 
sterk tot respectievelijk 18.400 en 19.900 kilometer.

Bron: VNA Jaarenquêtes (2008-2010)

Fig. 15 Gemiddelde theoretische jaarkilometrage nieuwe VNA-
 bestelautocontracten, naar brandstofsoort, 2008-2010
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alternatieve brandstoffen 
in de VNA-vloot te 
normaliseren.
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3 Marktcijfers: 
nieuwe leasevoertuigen

3.1 Nieuwe leasevoertuigen en auto’s van de zaak
Om de ontwikkelingen in de nieuwregistraties van leasevoertuigen en de 
leasevloot in Nederland in kaart te brengen maakt de VNA gebruik van 
cijfers van het RDC Datacentrum. Sinds 2009 maakt de VNA voor het bepalen 
van de omvang van de Nederlandse leasevloot echter geen gebruik meer van 
de zogenaamde RTL-registraties in de RDC-data, omdat vanaf dat jaar sprake 
is van een onevenredig fors gegroeid aandeel gefinancierde auto’s van 
particulieren in het RTL-register. Helaas kan bij RTL-geregistreerde auto’s 
(nog) geen onderscheid worden gemaakt tussen lease- en gefinancierde 
consumentenvoertuigen. Derhalve wordt de omvang van de nieuwverkopen 
aan leasemaatschappijen (incl. RTL) vanaf 2010 door de VNA-geschat en 
worden RTL-cijfers niet meer meegenomen in figuur 17 tot en met 21 en 
tabel 4 en 5. 

In 2010 werden er volgens schattingen van de VNA3 139.300 nieuwe 
leasevoertuigen (personen- en bestelauto’s) geregistreerd (excl. wagenpark-
beheer, incl. RTL-registraties). Dat zijn er 4.800 meer (+3,6%) dan in 2009. 
Het aantal nieuw geregistreerde leasebestelauto’s groeide in 2010 met 0,9% 
tot 21.700. Bij de leasepersonenauto’s steeg het aantal nieuwe voertuigen 
het afgelopen jaar naar schatting van de VNA met 4,6% tot 117.600. 

In 2010 groeide het totaal aantal nieuw geregistreerde personenauto’s in 
Nederland met 24,6% tot circa 483.200. Het lease-aandeel in de totale 
nieuwverkopen van personenauto’s daalde het afgelopen jaar tot 24,3% 
 (figuur 16). Doordat de registratie van nieuwe bestelauto’s in 2010 bij 
leasemaatschappijen groeide, terwijl de totale nieuwregistraties van bestel-
auto’s daalden, nam het lease-aandeel in het totaal aantal nieuw geregis-
treerde bestelauto’s toe van 41,5% in 2009 tot 43,8% in 2010.
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Fig. 16 Aandeel lease (excl. wagenparkbeheer, incl. RTL) in de totale
 nieuwverkopen, naar voertuigsoort, in procenten, 2002-2010

 

Bron: RDC Datacentrum (2002-2010)
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In 2010 bedroeg het aandeel auto’s van de zaak (personen- en bestelauto’s) 
binen het totaal aantal nieuw geregistreerde voertuigen 40,0%, een daling 
van 6,1 procentpunt ten opzichte van 2009. Het aandeel personen- en 
bestelauto’s van de zaak in de totale nieuwverkopen kwam in 2010 uit op 
respectievelijk 36,0% en 78,8%. Het aandeel leasing binnen alle nieuwe 
auto’s van de zaak bedroeg in 2010 65,4%, tegenover 66,1% in 2009. Het 
lease-aandeel in de nieuwregistraties van personen- en bestelauto’s van de 
zaak bedroeg in 2010 respectievelijk 67,6% en 55,5%. In 2009 kwamen 
deze aandelen nog uit op 69,8% en 51,9%.

3.2 Nieuwe leasevoertuigen naar segment, model en merk
Het aandeel van nieuwe leasepersonenauto’s in het A-segment kwam in 
2010 uit op 5,6% (figuur 17). Dat is een stijging van 0,8 procentpunt ten 
opzichte van 2009. En ook in het B-segment was sprake van een toename: 
+2,9 procentpunt tot 14,0%. Het aandeel van het C- (-0,9 procentpunt), D- 
(-2,0 procentpunt), E-segment (-0,1 procentpunt) in de nieuwgeregistreerde 
leasepersonenauto’s daalde daarentegen in 2010 ten opzichte van 2009. In 
2010 was er dus sprake van een lichte toename van de vraag naar kleine 
lease-personenauto’s in het A- en B-segment.
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Fig. 17 Nieuwe leasepersonenauto’s, naar segment, 
 in procenten, 2002-2010 (excl. RTL)*

* Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100%.
Bron: RDC Datacentrum (2002-2010)
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Fig. 18 Nieuwe leasebestelauto's, naar segment, 
 in procenten, 2002-2010 (excl. RTL)*

* Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100%.
Bron: RDC Datacentrum (2002-2010)
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In 2010 bedroeg het aandeel van de compacte vans in de nieuwverkopen 
van leasebestelauto’s 37,9%, 0,4 procentpunt minder dan in 2009 (figuur 
18). Het aandeel van de lichte/medium (+ 1,0 procentpunt) en zware 
bestelauto’s (+ 1,0 procentpunt) nam in 2010 toe tot respectievelijk 39,7% 
en 18,1%. Het aandeel van de overige bestelautosegmenten daalde ten 
opzichte van 2009 met 1,6 procentpunt tot 4,3%.

In 2010 werden er volgens schattingen van 
de VNA 139.300 nieuwe leasevoertuigen 
geregistreerd; 4.800 meer dan in 2009.

3 Schatting op basis cijfers van het RDC Datacentrum, waarbij het aantal nieuwe voertuigen in 
het RTL-register is gecorrigeerd op basis van de VNA-cijfers. Bij voertuigen in het RTL-register 

kan geen onderscheid gemaakt worden tussen lease- en gefinancierde consumentenvoertuigen.
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Bron: RDC Datacentrum (2009-2010)
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Fig. 19 Top 10 nieuwe leasepersonenauto’s, naar model, 2009-2010 (excl. RTL) 
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De Volkswagen Golf (Plus) was net als in voorgaande jaren de meest ver-
kochte nieuwe leasepersonenauto (figuur 19). Verder blijkt dat de Renault 
Mégane (2e plaats), de Volkswagen Polo (3e plaats) en de Skoda Octavia (6e 
plaats) in 2010 sterk aan populariteit hebben gewonnen ten opzichte van 
2009.

 

 

Bron: RDC Datacentrum (2009-2010)
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Fig. 20 Top 10 nieuwe leasebestelauto’s, naar model, 2009-2010 (excl. RTL) 

Volkswagen domineert niet alleen de top 10 van nieuwe leasepersonen-
auto’s, maar ook die van nieuwe leasebedrijfsauto’s, met de Volkswagen 
Caddy (1e plaats), de Volkswagen Transporter (2e plaats) en de Volkswagen 
Crafter (4e plaats) (figuur 20).  

3.3 Nieuwe leasepersonenauto’s naar milieukenmerken
Na een verdubbeling van het aandeel nieuwe leasepersonenauto’s met een 
A-label in 2009, is het aandeel van deze klasse zuinige auto’s in 2010 
met 7,2 procentpunt gestegen tot 38,2% (figuur 21). Bijna vier op de tien 
nieuwe leasepersonenauto’s behoorde in 2010 dus tot de hoogste relatieve 
zuinigheidsklasse. Het aandeel leasepersonenauto’s met een B-label daalde 
daarentegen in 2010 met 7,6 procentpunt tot 31,7%. Derhalve lag het aan-
deel nieuwe leasepersonenauto’s met een A- of B-label in 2010 (69,9%) iets 
lager dan in 2009 (70,3%). Het aandeel nieuwe lease-auto’s met een C-label 
steeg van 17,8% in 2009 naar 20,2% in 2010.
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Fig. 21 Nieuwe leasepersonenauto’s, naar milieulabel, 
 in procenten, 2008-2010 (excl. RTL)*

* Door afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100%. 
Bron: RDC Datacentrum (2008-2010)
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Het aantal zeer zuinige nieuwe leasepersonenauto’s op een andere brandstof 
dan diesel daalde in 2010 met 7,8% (tabel 4). In 2010 reed ruim één op de 
vijf nieuwe leasepersonenauto’s in de 14% bijtellingsklasse op een andere 
brandstof dan diesel. Het aantal auto’s met een uitstoot van 111 tot en 
met 140 gram per kilometer steeg daarentegen in 2010 fors (+84,9%), ten 
koste van het aantal auto’s met uitstoot van 141 gram per kilometer of meer 
(-17,9%). Verder is het aantal zeer zuinige diesels zeer sterk gegroeid van 2 
in 2009 tot circa 4.800 in 2010 (tabel 5).

Tabel 4  Aandeel nieuwe leasepersonenauto’s (excl. dieselauto’s), 
naar CO2-klasse, in procenten, 2009-2010 (excl. RTL)

CO2-klasse 2009 2010 Verandering 
‘09-’10

110 en lager 11.500 22,5% 10.600 20,2% -7,8%

111-140 9.300 18,3% 17.200 32,6% 84,9%

141 en hoger 30.100 59,0% 24.700 47,1% -17,9%

Onbekend 100 0,2% 100 0,2% 0,0%

Totaal 51.000 100,0% 52.600 100,0% 3,1%

Bron: RDC Datacentrum (2009-2010)

In 2009 en eerdere jaren waren diesels met een uitstoot van 95 gram of 
lager per kilometer nog nauwelijks leverbaar. In 2010 kwam er echter een 
groot aantal automodellen in zo’n zuinige uitvoering op de markt. En ook 
het aantal nieuwe leasepersonenauto’s op diesel met een uitstoot van 96 
tot en met 116 gram per kilometer groeide in 2010 fors (+274,4%), ten 
koste van de meest onzuinige diesels (-39,5%).

Tabel 5  Aandeel nieuwe leasepersonenauto’s met een dieselmotor, naar 
CO2-klasse, in procenten, 2009-2010 (excl. RTL)

CO2-klasse 2009 2010 Verandering 
‘09-’10

95 en lager 2 0,0% 4.800 11,4% 239.900,0%

96 t/m 116 4.300 10,8% 16.100 38,0% 274,4%

117 en hoger 35.200 88,9% 21.300 50,5% -39,5%

Onbekend 100 0,3% 0 0,1% -100,0%

Totaal 39.600 100,0% 42.200 100,0% 6,6%

Bron: RDC Datacentrum (2009-2010)

In absolute zin (CO2-uitstoot) was er in 2010 dus sprake van een verdere 
vergroening van de nieuwe leasepersonenauto’s, wat ook blijkt uit de ont-
wikkeling van de gemiddelde CO2-uitstoot. Zo was bij de nieuwe leaseper-
sonenauto’s (excl. RTL) in 2010 sprake van een daling van de CO2-uitstoot 
met 7,4% tot 136,0 gram per kilometer. De gemiddelde C02-uitstoot van 
alle nieuwe personenauto’s in Nederland daalde in 2010 met 9,0% tot 135,7 
gram per kilometer (RDC Datacentrum, 2010).

Het aantal auto’s met een uitstoot van 111 
tot en met 140 g/km steeg in 2010 fors ten 
koste van het aantal auto’s met een hogere 
uitstoot.
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4 Overige VNA-cijfers

4.1 Diefstal leasevoertuigen bij VNA-leden
Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) in Nederland 
werden er in 2010 meer personen- en bestelauto’s gestolen dan in 2009. 
Het totaal aantal gestolen personen- en bestelauto’s groeide met 4,5% tot 
circa 14.000. Daarnaast daalde het terugvindpercentage in 2010 met 2,7 
procentpunt tot 50,7% (AVc, 2010).

Bron: VNA Kwartaalenquêtes (2002-2003); VNA Jaarenquêtes (2004-2010)

Fig. 22 Gestolen en teruggevonden VNA-leasevoertuigen, 
 in procenten, 2002-2010
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Ook bij de VNA-leden was in 2010 sprake van een stijging van het aantal 
gestolen voertuigen: +21,3% tot 1.080. In 2010 werden er 13,3% meer 
VNA-leasevoertuigen teruggevonden dan in 2009. Omdat de sterke stijging 
van het aantal gestolen leasevoertuigen onvoldoende gecompenseerd werd 
door de toename van het aantal teruggevonden voertuigen, daalde het 
terugvindpercentage bij de VNA-leden het afgelopen jaar met 2,2 procent-
punt tot 31,5% (figuur 22). Volgens de AVc worden oudere voertuigen vaker 
teruggevonden dan jongere voertuigen. Aangezien leasevoertuigen relatief 
jong zijn (zie figuur 10) is het logisch dat het terugvindpercentage voor 
deze categorie voertuigen lager is, dan voor alle personen- en bestelauto’s 
in Nederland.

4.2 Productiviteit en werkgelegenheid VNA-leden
In 2010 bedroeg de werkgelegenheid bij de VNA-leden 3.220 fulltime-
 equivalenten (fte). Dat is een daling 3,9% ten opzichte van 2009 toen er 
nog 3.350 fte werkzaam waren bij de VNA-leden (figuur 23).

Bron: VNA Jaarenquêtes (2002-2010)

Fig. 23 Aantal fte en productiviteit bij VNA-leden, 2002-2010
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De productiviteit, gemeten als aantal voertuigen per fte, is in 2010 geste-
gen met 2,0% tot 192,5 (figuur 23). In 2009 hadden de VNA-leden nog 
gemiddeld 1 fte per 188,7 voertuigen. Doordat in 2010 het wagenpark van 
de VNA-leden minder sterk daalde dan het aantal fte, was er het afgelopen 
jaar sprake van een productiviteitsstijging. 

4.4 Top 10 leasemaatschappijen 
In 2010 bezaten de tien grootste VNA-leden 72,1% van alle leasevoertuigen 
van VNA-leden (tabel 6). Dat is 0,3 procentpunt minder dan in 2009. Ten 
opzichte van de overige VNA-leden (27,9% marktaandeel in 2010) heeft de 
top 10 dus iets aan marktaandeel ingeleverd. Dit is voornamelijk het gevolg 
van instroom van nieuwe leden.

Tabel 6 Top 10 leasemaatschappijen, 2010

Positie Leasemaatschappij

1 Athlon Car Lease Nederland BV

2 LeasePlan Nederland NV

3 ING Car Lease Nederland BV

4 Arval BV

5 Mercedes-Benz Financial Services BV

6 ALD Automotive BV

7 Business Lease BV

8 Terberg Leasing BV

9 BMW Group Financial Services BV

10 PSA Financiering Nederland BV

Bron: VNA Jaarenquête (2010)


