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Productievolume leasemarkt eerste kwartaal 2017 
 

2	

De nieuwe leaseproductie in Q1-2017 bedraagt €1.408mln, een stijging 
met 8,5% ten opzichte van Q1-2016. Het sterkste eerste kwartaal ooit. 
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-7,2% 

Productievolume leasemarkt 2010-2017 per kwartaal 
De nieuwe leaseproductie in Q1-2017 laat een daling zien met 7,2% zien in vergelijking 
met het vierde kwartaal van 2016. Dat valt mee in de wetenschap dat het 4e kwartaal 
traditioneel erg sterk is. 
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Productie Q1-2017 

In procenten 
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Productie Q1-2017 

In procenten 
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Productie Q1-2017 

In procenten 
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Gemiddelde contractwaarde stijgt met 3,5% 



Productiecijfers Europa 2016 (voorlopig - updated) 

Volume new 
business (in mln) 

Groei Opmerking 

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

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

België (BLV) €6.009 + 25,2% Incl. real estate ad €893 

VK (FLA) €73.828 - 3,4% Incl. car leasing en real estate 

Oostenrijk (VÖL) €6.467 + 7% Incl. car leasing en real estate 

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

Frankrijk (ASF) €36.268 + 11,2% Incl. car leasing en real estate 
 

Europa (Leaseurope) €318.744 + 10,5% 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. 

  

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


