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Autoleasing haakt in op tijdgeest

in alle aspecten van onze maatschappij is een trend naar verduurzaming.  
De autoleasebranche levert als vergroener van het nederlandse wagenpark een 
bijdrage aan deze tijdgeest. Bovendien sluit de aandacht voor het milieu naadloos 
aan op de essentie van autoleasing: de klant ontzorgen door hem op alle vlakken 
van zakelijke mobiliteit op weg te helpen.

Vrijheid en efficiency
vele wegen leiden naar zakelijke mobiliteit, ook thuiswerken en leasefietsen passen 
in dat duurzame kader. toch blijft de lease-auto de centrale spil, want zowel op het 
vlak van alternatieve financiering als bij het invullen van mobiliteitsbehoeften biedt 
autoleasing volop vrijheid en efficiency.

Verduurzaming
Het succes van de fiscale stimulering van de overheid op het gebied van zuinige  
en zeer zuinige auto’s is een feit en weerspiegelt zich in de samenstelling van  
het leasewagenpark. De keuze van de leaserijder wordt gedreven door de 
bijtelling regels. van de nieuwe lease-auto’s die in 2013 op de weg zijn gezet, valt 
maar liefst 45% in de 14%-bijtellingcategorie. in 2011 was dat nog 25%, in 2012  
al 37% en 2013 dus zelfs 45%. 

Bijna de helft van de lease-rijders die een nieuwe auto van de zaak mag kiezen, 
kiest voor een zuinige of zeer zuinige auto’s (0% of 14%). Dankzij de lagere bijtelling 
voor elektrische en plugin-hybride voertuigen maakt autoleasing het gebruik van 
innovatieve technieken bereikbaar. Zo bereikt de daling van de gemiddelde 
co2-uitstoot van nieuw ingezette lease-auto’s in 2013 opnieuw een mijlpaal.  
De teller staat inmiddels op 104 gram co2 per gereden kilometer, terwijl de 
gemiddelde co2-uitstoot voor alle nieuwe auto’s 110 gram bedraagt. Bijna 95%  
van de nieuwe lease-auto’s heeft een a- of B-energielabel en ook dat past in de 
tijdgeest naar vergroening.

De cijfers van de branche tonen aan dat autoleasing ook in economisch moeilijke 
tijden een belangrijke rol in het mobiliteitsaanbod blijft spelen.
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1. Lease-auto’s in Nederland

Ontwikkelingen in de zakelijke vloot
Het grootste deel (6,9 miljoen auto’s; 88,5 procent) van het nederlandse perso nen-
autopark staat op naam van particulieren. De overige auto’s (11,5 procent) zijn 
auto’s van de zaak: lease-auto’s en auto’s op naam van bedrijven en overheids-
diens ten, zie figuur 1.1  van de 6,9 miljoen auto’s op naam van particulieren worden 
er naar schatting 327.000 voor meer dan de helft van de kilometers gebruikt voor 
zakelijke doeleinden. Dit zijn wel zakenauto’s, maar geen auto’s van de zaak. 
samen met de auto’s van de zaak vormen deze privé-auto’s de 1,2 miljoen  
zakenauto’s van nederland.

1  De leasevloot van de verzamelde vna-leden omvat ook ruim 17.000 huurauto’s.

De leasevloot in nederland groeit gestaag. in 2013 waren er 717.400 lease-auto’s, 
dat is 0,6 procent meer dan in 2012, tabel 1. De toename is het saldo van een groei 
van de leasepersonenautovloot met 1,4 procent en een krimp van de leasebestel-
wagenvloot met -2,9 procent. Het aantal leasebestelwagens loopt al enige jaren 
terug, mede onder invloed van de economische crisis.

figuur 1: in 2013 is bijna de helft van de zakenpersonenauto’s lease-auto
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2  De vlootgegevens van de verzamelde vna-leden zijn gebaseerd op een enquête onder deze 
bedrijven en zijn inclusief extern wagenparkbeheer en lease-auto’s in Registratie Tenaamstelling 
Leasemaatschappij (rtl). Het aantal lease-auto’s buiten de vna is gebaseerd op rDc-registraties 
(inclusief lease rtl), aangevuld met eigen berekeningen voor extern wagenparkbeheer.  
De gepresenteerde leasetotalen wijken daardoor af van de gegevens zoals het rDc ze publiceert. 

tabel 1: nederlands lease-autopark 2012-2013 
2

personenauto’s bestelwagens totaal

totaal NL VNA totaal NL VNA totaal NL VNA

2013 585.700 516.800 131.800 120.700 717.400 637.500

2012 577.400 507.800 135.800 122.200 713.200 630.000

groei/krimp

+8.300 +9.000 -4.000 -1.500 +4.300 +7.500

+1,4% +1,8% -2,9% -1,2% +0,6% +1,2%

aandeel in 
wagenpark 
Nederland

7,5% 7,4% 16,0% 16,0% 8,4% 8,3%

Bron: CBS, RDC, VNA
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De Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven (vna) is dé branche- 
 orga  ni  satie in de autoleasesector. De leden van de vna staan samen voor  
88 procent van de leasepersonenautovloot in nederland en voor 92 procent van 
de lease  bestelauto’s. op basis van dit marktaandeel kunnen de ontwikkelingen  
in de leasevloot van deze bedrijven als representatief voor de hele markt worden 
gezien. Zowel bij personenauto’s als bij bestelauto’s neemt het gezamenlijk 
marktaandeel van de vna-leasebedrijven in 2013 toe ten opzichte van 2012,  
zoals blijkt uit tabel 1. 

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid bij de gezamenlijke vna-lidbedrijven ligt stabiel rond de 
3.250 fte’s. De arbeidsproductiviteit, benaderd als het aantal lease-auto’s per fte, 
komt uit op 195.3 Dankzij de stabiele omvang van de vloot verandert de arbeids-
productiviteit vrijwel niet ten opzichte van 2012. De gezamenlijke bruto omzet van 
de vna-leden bedraagt circa 8,3 miljard euro.

2. De VNA en haar leden

3  Het aantal arbeidsplaatsen bij leasemaatschappijen is afhankelijk van de wijze waarop de  
bedrijfsvoering is georganiseerd: activiteiten kunnen in house worden uitgevoerd of zijn uitbesteed, 
ondersteunende diensten kunnen al dan niet worden afgenomen van een moederconcern.  
als de bedrijven door de jaren heen dezelfde organisatievorm hebben, is de trend betekenisvol, 
ook al verschillen de onderlinge definities.

in 2008 piekte het totaal aantal leasepersonenauto’s in vna-verband, met een 
vlootomvang van 536.000 (figuur 3). Daarna volgden twee jaren van krimp, maar 
vanaf 2010 gaat het gestaag crescendo: 2013 is het derde opeenvolgende jaar  
met een groei van de leasevloot. 

fiscale bijtellingsregels hebben een grote invloed op het nederlandse wagenpark. 
De door het cBs in het vierde kwartaal van 2013 gesignaleerde opleving van de 
nederlandse economie werd door velen toegeschreven aan de verkoopcijfers van 
nieuwe (lease)auto’s. wie in 2013 een zuinige auto kocht, mag de komende jaren 
nog genieten van een nul-procent bijtellingstarief. 

Het aantal nieuw gekochte auto’s in nederland loopt de afgelopen jaren snel 
terug. in 2013 werden 417.000 personenauto’s gekocht, ruim 85.000 auto’s minder 
(-17 procent) dan in 2012. lease-auto’s maken een belangrijk deel uit van de nieuw 
gekochte auto’s in nederland: in 2011 32 procent, in 2012 33 procent en in 2013  
35 procent. ruim een op de drie nieuwe personenauto’s in nederland is een 
lease-auto in het wagenpark van een van de vna-leden.

Leeftijd wagenpark
met het vertragen van de doorstroming in het wagenpark komt ook de verjonging 
van het wagenpark tot een eind, zoals figuur 4 laat zien. Per december 2013 is 
de gemiddelde leasepersonenauto 23,4 maanden oud, tegen 22,8 maanden per 
december 2012. 

3. Personenauto’s

figuur 3: groei leasepersonenautovloot zet door

Bron: VNA
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figuur 2: vna-leden staan voor bijna 90 procent van de autoleasemarkt in nederland
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Trends in brandstof
De vergroening van het wagenpark gaat niet gepaard met grote verschuivingen in 
het type brandstof waarop auto’s rijden. ruim de helft van de leasepersonenauto’s 
rijdt op diesel. Het aandeel van diesel zit de afgelopen twee jaar in de lift, ten 
koste van benzine (42 procent, in 2012 44 procent). lPg-auto’s, tien jaar geleden 
nog goed voor 9 procent van de leasevloot, zijn nagenoeg geheel uitgefaseerd. 
Hybride auto’s (ruim 28.000 leasepersonenauto’s) komen op 5,4 procent van de 
vloot. naast hybrides zijn er ruim duizend volledig elektrische lease-auto’s.

Milieulabels
De afgelopen jaren was er een significante verschuiving in de milieulabels van 
nieuwe lease-auto’s. in 2011 steeg het aandeel van nieuwe auto’s met een a-label 
naar 60 procent, om in 2012 op dat niveau te blijven.4  2013 is een jaar met een 
verdere doorbraak: maar liefst 81 procent van de nieuwe lease-auto’s voldoet aan 
de eisen van het a-label. voor alle nieuw verkochte auto’s in nederland in 2013 is 
dat 72 procent. Het aandeel van minder zuinige auto’s (D- tot g-label) onder 
nieuwe lease-auto’s is gedaald tot 1,5 procent.

figuur 4: gemiddelde leeftijd leasepersonenautovloot neemt licht toe 

Bron: VNA

gemiddelde leeftijd VNA-leasepark personenauto’s in maanden
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4  a- en B-label: 15, respectievelijk 5 tot 15 procent zuiniger dan de gemiddelde auto in dezelfde 
klasse. 

CO2-uitstoot
Diesel- en benzineauto’s worden steeds zuiniger in brandstofverbruik, wat zich 
vertaalt in een lagere co2-uitstoot en een navenant lagere fiscale bijtelling.  
in 2011 voldeed een kwart van de nieuw ingezette auto’s aan de eisen voor de  
14 procent bijtelling, in 2012 liep dat aandeel op tot 37 procent. De trend zet door: 
in 2013 komt het aandeel uit op 45 procent. 4 procent van de nieuwe lease-auto’s 
(4.420 auto’s) voldeed in 2013 aan de eisen van 0 procent bijtelling. 

De gemiddelde co2-uitstoot van nieuwe lease-auto’s daalt gestaag. in 2010 was 
dat 136 gram per afgelegde kilometer, in 2011 125 gram. anno 2013 staat de teller 
op 104 gram per kilometer (figuur 6). De nederlandse leasevloot bestaat uit 
zuinigere auto’s dan de totale personenautovloot: gemeten over alle nieuwe auto’s 
bedraagt de gemiddelde co2-uitstoot 110 gram per kilometer. Daarmee is 
nederland koploper in europa: de gemiddelde co2-uitstoot voor alle in 2013 in 
europa verkochte auto’s bedraagt 127 gram per kilometer.

nieuwe leasepersonenauto’s 2013

 naar bijtellingsklasse
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figuur 5:  Bijna de helft nieuwe leasepersonenauto’s  
in bijtellingsklasse 14 of 0 procent
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figuur 6: co2-uitstoot per kilometer nieuwe lease-auto’s lineair omlaag
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Catalogusprijs
in 2012 lag de gemiddelde catalogusprijs van nieuwe lease-auto’s bijna  
4.000 euro hoger dan in 2011. De verklaring is gelegen in een groei van het  
aantal verkopen in het c-segment, ten koste van het B-segment. in 2013 winnen  
a en c ten koste van B en D. Daardoor - en door de concurrentie op de auto- 
markt - loopt de catalogusprijs van nieuwe lease-auto’s terug, tot gemiddeld 
22.500 euro, exclusief Btw en BPm. Het gemiddeld bedrag aan BPm loopt 
gestaag terug, mede dankzij de teruglopende co2-uitstoot van nieuwe auto’s.  
in 2013 bedraagt de gemiddeld afgedragen BPm per lease-auto 4.400 euro.

Contracten
autolease is een vorm van kredietverstrekking, waarbij een leasemaatschappij  
(de lessor) gedurende een afgesproken termijn en tegen een afgesproken  
vergoeding auto’s ter beschikking stelt aan een bedrijf (de lessee). Belangrijke 
elementen in het leasecontract zijn de vergoeding voor de financiering, de looptijd 
van het contract en wie het restwaarderisico draagt: aan wie vallen aan het einde 
van de rit mee- of tegenvallers in de restwaarde toe. er zijn vijf basisvormen van 
leasen; daarbinnen kunnen afspraken worden gemaakt over additionele diensten, 
zoals verzekeringen, reparatie en uitgebreidere mobiliteitsdiensten. van deze 
additionele diensten is een reparatievoorziening (roB: reparatie, onderhoud 
en banden) het meest gebruikelijk. 

De ‘theoretisch’ gemiddelde periode waarover leasecontracten lopen bedraagt  
47 maanden, net onder de vier jaar. De gemiddelde contractperiode voor nieuw 
aangegane contracten is aanzienlijk korter: in 2013 41 maanden. er is sprake van 
contractverkorting. 

De gerealiseerde termijn van beëindigde contracten is een goede indicator  
voor de daadwerkelijke looptijd, want daarin komen ook voortijdige beëindigde 
contracten terug. De gemiddelde gerealiseerde looptijd van beëindigde  
contracten komt in 2013 uit op 39 maanden, ruim een maand korter dan in 2012.

Kilometrage
in 2013 reed de gemiddelde leasepersonenauto, op basis van de contractueel 
afgesproken doelkilometers 33.500 kilometer, nagenoeg net zoveel als in 2012. 
Dieselauto’s rijden de meeste kilometers, gemiddeld 38.200 per jaar, benzineauto’s 
de minste: 27.200. Hybrides komen tussenin uit, met een jaartotaal van 33.500 
kilometer. volledig elektrische auto’s (niet in de grafiek) maken aanzienlijk minder 
kilometers, gemiddeld 22.500.

tabel 2: leasecontracten personenauto’s vna-leden 2012-2013

2013 2012 krimp/groei*

operationeel, gesloten calculatie 394.900 387.400 +7.500 +1,9%

operationeel, open calculatie 40.500 48.000 -7.500 -15,6%

financieel 35.600 33.200 +2.400 +7,2%

wagenparkbeheer 30.400 25.200 +5.200 +20,6%

netto operationeel 15.400 13.900 +1.500 +10,9%

totaal 516.800 507.800 +9.000 +1,8%

* de procentuele groei is gebaseerd op de niet-afgeronde waarden

Bron: VNA
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4. Bestelauto’s
De belangrijkste ontwikkeling in de vloot van leasebestelwagens is een gestage 
terugloop, die in 2009 is ingezet. op het hoogtepunt in 2008 telde de totale 
leasevloot bij de vna-leden 133.100 bestelwagens, in 2013 zijn het er bijna 10 
procent minder: 120.700. De daling vlakt wel af: in 2013 zijn er 1.500 auto’s minder 
dan in 2012, min 1,2 procent. 

Contracten
net als bij personenauto’s is operationele lease met gesloten calculatie de 
dominante leasevorm, met een marktaandeel van bijna 60 procent. in 2013 is 
wagenparkbeheer in aantal de derde leasevorm voor bestelwagens geworden.  
De belangrijkste trend in 2013 is een flinke groei van het aandeel bestelwagens  
in financiële lease (+2.600; +11,7 procent), zie tabel 3. Dit gaat ten koste van 
operationele lease, zowel met open (-2.700) als met gesloten calculatie (-1.700). 
Deze verschuiving doet zich al enige jaren voor. 

figuur 7: jaarkilometrage leasepersonenauto’s stabiel 

Bron: VNA
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gemiddeld jaarkilometrage leasepersonenauto’s naar brandstofsoort

De leasecontractperiode ligt bij bestelwagens hoger dan bij personenauto’s:  
49 versus 47 maanden. net als bij personenauto’s wordt de contractperiode korter. 
in 2011 bedroeg deze nog 53 maanden. net als bij personenauto’s ligt de gereali-
seerde contractduur van beëindigde contracten lager dan de theoretische 
looptijd. Het verschil bedraagt bij bestelwagens echter slechts één maand.

Kilometrage
nagenoeg alle leasebestelauto’s (98 procent) rijden op diesel. Het aandeel  
van andere brandstofsoorten, waarvan benzine relatief de belangrijkste is, is 
verwaarloosbaar. Het gemiddeld aantal kilometers dat bestelauto’s per jaar rijden 
is identiek aan de gemiddelde kilometrage van personenauto’s: 33.300. net als  
bij personenauto’s ligt bij bestelwagens het aantal kilometers in 2013 net lager  
dan in 2012.

tabel 3: leasecontracten bestelwagens vna-leden 2012-2013

2013 2012 krimp/groei*

operationeel, gesloten calculatie 71.100 72.800 -1.700 -2,3%

financieel 24.400 21.800 +2.600 +11,7%

 wagenparkbeheer 11.200 11.100 +100 +0,8%

operationeel, open calculatie 9.400 12.100 -2.700 -22,6%

netto operationeel 4.600 4.300 +300 +6,2%

totaal 120.700 122.200 -1.500 -1,2%

* procentuele groei is gebaseerd op de niet-afgeronde waarden

Bron: VNA
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De gezamenlijke vna-leden hebben in 2013 167.800 auto’s afgestoten en  
vervangen, bijna 19.000 minder dan in 2012. De meeste hiervan (57 procent) 
worden afgezet in het handelskanaal: opkopers, dealers en demontagebedrijven  
en 8 procent wordt via een externe veiling weggezet; dit is vooral voor bestel-
wagens een relatief belangrijk kanaal. van het totaal wordt 7 procent verkocht aan 
de lessee, het bedrijf dat de auto oorspronkelijk leaste; dit speelt vrijwel uitslui-
tend bij personenauto’s. Daarnaast gaat 6 procent van de auto’s terug naar de  
oorspronkelijke dealer of importeur en 4 procent wordt verkocht aan particulieren.

figuur 8: voormalige lease-auto’s gaan vooral de handel in

Bron: VNA

afzetkanalen afgestoten lease-auto’s

57% handel

13% export

8% veiling

7% lessee

6% dealer

4% consument5% overig

5. Leven na de lease

samenstelling: Periscoop onderzoek & advies / vna. 
Deze publicatie kwam tot stand dankzij medewerking van Bovag onderzoek, 
centraal Bureau mobiliteit informatie (rDc | cBmi) en de leden van de vna. 
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