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Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen - NVL 
 
De equipment leasemarkt in 2013: +7,3% 
De stelling: 'Leasing deint mee op de golven van de economie' is in 2013 nog maar eens 
bewezen. De duidelijke opleving van de Nederlandse economische conjunctuur in het 4e 
kwartaal van 2013 vertaalde zich in een groei van de leaseproductie met 40% in vergelijking 
met het vierde kwartaal van 2012 en liefst 72% in vergelijking met het derde kwartaal van 
2013. De totale equipment leasemarkt in 2013 sloot af op €4.172 miljoen, een stijging met 
7,3% jaar-op-jaar. In Europa is Nederland daarmee één van de best presterende landen, 
zeker in vergelijking met de ons omringende landen.  
Opvallende prestaties zijn opgetekend in het segment 'Transport', waar met name 16% meer 
zware trucks werden geleast, maar ook in Heftrucks en Landbouwmachines werden stevige 
groeicijfers opgetekend. Ook de categorie 'ICT' groeit nog steeds (6%), zij het minder hard 
dan in 2012 (38%).  
Qua distributie valt op dat Vendoren een steeds groter aandeel innemen: Vendoren en 
Captives verzorgen 45% van de totale leaseproductie, exact evenveel als de bankkantoren. 
Het aandeel financial lease in volume bedraagt 79% (in aantallen contracten 60%), dit 
product is daarmee een stuk populairder dan operational lease. In totaal werden ruim 
50.000 leasecontracten afgesloten, met name bij het Midden- en Kleinbedrijf, waarvan het 
marktaandeel is gestegen tot 84%. 
 
Accountancy dossier: nieuwe boekhoudregels voor leasing 
Op 16 mei 2013 publiceerde de IASB (en de FASB) een herziene versie van de Exposure Draft 
Leases. Hierin werden nieuwe voorstellen gedaan nadat de eerste ED in 2010 op zware 
kritiek van het werkveld stuitte. Waar er zeker sprake is van een vereenvoudiging op diverse 
vlakken, is er echter een nieuwe complexiteit in het voorstel geslopen, als gevolg van de 
invoering van twee types leases ('dual model'). De Boards houden vast aan het 'right-of-use'-
concept, wat zich in de kern lastig verhoudt tot de dagelijkse praktijk van leasing. 
Ook dit keer kreeg het werkveld de gelegenheid om reacties en suggesties in te dienen, en 
dat gebeurde opnieuw massaal, ruim 640 comment letters werden ingeleverd. De 
meerderheid van deze reacties was kritisch tot zeer kritisch. De NVL publiceerde een 
position paper op 10 september 2013 met als titel: 'Complexiteit leidt tot minder 
transparantie'. Uit Europese hoek liet de EFRAG geen enkel misverstand over haar mening: 
'...does not recommend to finalize...'. Een handig overzicht van de reacties vindt u hier. [link] 
 
Juridisch: Aankoopfinancieringsregeling 
Nog tijdens de besprekingen rond art. 22 bis Invorderingswet in de Eerste en Tweede Kamer 
ging de NVL Juridische Commissie in gesprek met het Ministerie van Financiën om te 
bekijken in welke gevallen aankoopfinanciering (zoals door leasemaatschappijen maar ook 
leveranciers) konden vrijgesteld worden van de meldingsplicht, zoals Staatssecretaris 
Weekers had verklaard in de Kamer. De NVL heeft er in een Open Brief op gewezen dat de 
mededelingsplicht wel degelijk een rem kan vormen op de financiering (via leasing) van 
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bodemzaken. De uitkomst van deze gesprekken leidde tot een uitzondering op de 
meldingsplicht voor aankoopfinanciers, gekoppeld aan zekere voorwaarden. De 
leasebranche is niet ontevreden met het bereikte resultaat, echter zij blijft in gesprek met 
het Ministerie om praktische oplossingen te vinden voor de resterende knelpunten van de 
regeling.  
 
Verenigingszaken 
Op de Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2013 was de Vereniging te gast bij Pon op 
de Campus te Leusden. Na de formele vergadering kregen de Leden een uiteenzetting van 
Troostwijk gevolgd door een heuse veiling van objecten uit de boedel van de zogenaamde 
'NVL Machinefabriek'. Het werd een scherpe strijd waarbij de slimste bieders met de meest 
waardevolle kavels aan de haal gingen. 
 
Het NVL Juridisch Seminar op 29 mei 2013 stond volledig in het teken van het Bodemrecht 
dossier en de Aankoopfinancieringsregeling en was dan ook bijzonder druk bezocht. Door de 
inleiders Mr. Tekstra, Mr. Verhoeven en Mr. Veerbeek werd de stand van zaken geschetst, 
waarna een levendig debat ontstond rond de toepassing van de (uitzondering op de) 
meldingsplicht in de praktijk. Hiermee werd ook weer input verzameld voor de gesprekken 
tussen NVL en het Ministerie van Financiën. 
 
De Algemene Ledenvergadering op 15 oktober 2013 vond plaats in de inspirerende 
omgeving van het Louwman Museum te Den Haag. Op de vergadering kregen de Leden een 
uiteenzetting van het ING Economisch Bureau omtrent de economische vooruitzichten en de 
investeringsverwachtingen. Na de vergadering was er gelegenheid tot bezoek aan de unieke 
autocollectie. 
 
Op 13 november 2013 werd een Seminar georganiseerd rond Compliance Wwft, in 
samenwerking met Mr. Ben Baldwin van CMS. Ook dit  onderwerp wist een groot aantal 
belangstellenden aan te trekken. De huidige stand van de regelgeving werd overlopen en 
tevens werd een vooruitblik geschetst van de toekomstige (4de) Anti-Money-Laundering 
Richtlijn. 
 
De NVL was ook in 2013 met een stand aanwezig op de Week van de Ondernemer. De 
duizenden bezoekers, allen ondernemers, kregen op die manier de gelegenheid om nader 
kennis te maken met leasing als financieringsvorm. De NVL mocht zich bovendien verheugen 
op koninklijke belangstelling met een bezoek aan de stand door Koningin Maxima (toen nog 
Prinses), die zich bijzonder inzet voor het bevordering van de financieringsmogelijkheden 
voor ondernemingen. 
 
In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Panteia werd begin 2013 
onderzoek gedaan naar de bekendheid van leasing (en factoring) bij MKB ondernemingen. 
Gebleken is dat bedrijven onvoldoende vertrouwd zijn met leasing als financieringsvorm, en 
zich teveel exclusief richten op bankleningen. De NVL wil een rol spelen in het vergroten van 
de bekendheid van leasing, wat onder meer haar aanwezigheid verklaart op events als de 
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Week van de Ondernemer. Daarnaast is in oktober op Europees niveau een campagne 
gestart 'Leasing for Growth' waarbij bedrijven gewezen worden op leasing als instrument 
om hun investeringen te financieren. 
 
Bestuurszaken 
Op de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2013 nam Mr. Herman Fledderus 
afscheid als Bestuurder van de Vereniging. In zijn afscheidstoespraak wees voorzitter Jan 
Kusters op diens grote inzet voor de belangen van de Leden in diverse dossiers en stelde hij 
te betreuren dat een zo ervaren man de branche verliet.  
 
Op voordracht van het Bestuur en met algehele instemming werd de heer Raf Ramaekers 
benoemd als Bestuurslid van de Vereniging. Dhr. Ramaekers is algemeen directeur van BNP 
Paribas Leasing Solutions en heeft vele jaren ervaring in de leasewereld, eerst in België, en 
sedert 3 jaar ook in Nederland. 
 
 
 


