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Productievolume leasemarkt tweede kwartaal 2017 
 

2	

De nieuwe leaseproductie in Q2-2017 bedraagt €1.619mln, een stijging 
met 13,3% ten opzichte van Q2-2016. Het sterkste tweede kwartaal ooit. 



 € 758  
 € 885  

 € 823  

 € 1.038  

 € 903  
 € 959  

 € 945  

 € 1.258  

 € 1.020  

 € 1.043  

 € 853  

 € 966  
 € 954  

 € 1.081  

 €804  

 € 1.352  

 € 936  
 € 1.012  

 € 1.139  
 € 1.205  

 € 1.293  
 € 1.312  

 € 1.132  

 € 1.468  

 € 1.298  

 € 1.429  
 € 1.307  

 € 1.517  
 € 1.408  

 € 1.619  

 € -  

 € 200  

 € 400  

 € 600  

 € 800  

 € 1.000  

 € 1.200  

 € 1.400  

 € 1.600  

 € 1.800  

In €mln 

+15% 

Productievolume leasemarkt 2010-2017 per kwartaal 
De nieuwe leaseproductie in Q2-2017 laat een stijging zien met liefst 15% in 
vergelijking met het eerste kwartaal van 2017. Dit kwartaal is dus een record volume 
‘new business’ gevestigd.  



Productievolume per halfjaar 

 € 1.643  
 € 1.861   € 1.891  

 € 2.173   € 2.064  
 € 1.825  

€ 2.035 € 2.137 
€ 1.948 

€ 2.344  

€ 2.605  € 2.600  
€	2.727	 €	2.824	

€	3.027	

H1 H2 
 € -  

 € 500  

 € 1.000  

 € 1.500  

 € 2.000  

 € 2.500  

 € 3.000  

 € 3.500  

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

In €mln +11% 

De nieuwe leaseproductie in de eerste jaarhelft van 2017 (H1-2017) stijgt 
met 11% in vergelijking met H1-2016. 
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Productievolume per halfjaar 
De nieuwe leaseproductie in de eerste jaarhelft van 2017 (H1-2017) stijgt 
met 7% in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2016. 

+7% 
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Productie Q2-2017 

In procenten 
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Productie Q2-2017 

In procenten 
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Productie Q2-2017 

In procenten 
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Gemiddelde contractwaarde stijgt met 4,6% 



Productiecijfers Europa 2016 (definitief) 

Volume new 
business (in mln) 

Groei (2026 
vs. 2015) 

Opmerking 

Nederland (NVL) €5.551 + 6,6% Enkel equipment leasing 

Nederland (VNA) €5.815 + 1,3% Enkel car leasing 

België (BLV) €6.010 + 25,2% Incl. real estate ad €893 

VK (FLA) €73.828 - 3,5% Incl. car leasing en real estate 

Oostenrijk (VÖL) €6.466 + 7% Incl. car leasing en real estate 

Polen (PL) €13.311 + 11,8% Incl. car leasing en real estate 

Frankrijk (ASF) €36.267 + 11,2% Incl. car leasing en real estate 
 

Europa (Leaseurope) €333.668 + 10,3% Incl. car leasing en real estate 

In €mln 



Disclaimer 
 Deze presentatie is gebaseerd op cijfergegevens aangeleverd aan de NVL door – niet 
nader gespecifieerde – Leden en niet-Leden. De cijfers zijn verwerkt door het 
secretariaat van de Vereniging. Waar nodig is een inschatting gedaan waarbij 
zorgvuldigheid is nagestreefd teneinde de werkelijkheid zo dicht mogelijk te 
benaderen. Omwille van de vergelijkbaarheid jaar-op-jaar zijn correcties toegepast.  

 De vermelding ‘Op basis van beschikbare cijfers’ betekent dat niet alle aanleverende 
partijen details over dit gedeelte van de dataset hebben verstrekt. De beschikbare 
cijfers zijn verwerkt in de grafieken. 

 Geen enkel Lid (of niet-Lid) heeft inzage in de onderliggende detailcijfers. Enkel 
geaggregeerde cijfers worden vrijgegegeven. 

 Externe gegevens zijn afkomstig van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) of van 
Leaseurope. 

  

11	Contact: peterjan.bentein@nvl-lease.nl 


