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private-leasecontracten, een stijging van 78% ten 
opzichte van het jaar daarvoor. De branche verwacht 
dit jaar de mijlpaal van 100.000 contracten te halen. 
Eerder was voorspeld dat dit aantal pas in 2020 
gehaald zou worden. De verwachting is dat in 2020 
ongeveer 200.000 private-lease-auto’s rondrijden.

Zzp-markt
Eerder werd uit onderzoek van ZZP Barometer 
duidelijk dat veel zzp’ers (zelfstandigen zonder per-
soneel) voorkeur hebben voor een lease-auto; wat 
een mooie extra kans is voor leasebedrijven, gezien 
het gegeven dat het aantal zzp’ers sinds enige jaren 
een sterke groei vertoont. Van de zzp’ers met een 
leaseauto denkt 37,5% dat dit de voordeligste optie 
is. Slechts 5% denkt dat het aanschaffen van een 
nieuwe auto het voordeligst is. Nederland telt ruim 
1 miljoen zzp’ers en dat zijn alleen degenen die als 
zzp’er in hun hoofdbaan werken. Worden ook dege-
nen meegeteld die als zzp’er bijverdienen, dan ligt 
dit aantal nog hoger. De groep is zeer divers en zijn 
terug te vinden in allerlei sectoren en leeftijdsgroe-
pen. De meerderheid is tussen de 35 en 55 jaar oud 
en man, maar vrouwen zijn bezig met een opmars.

D

De private-leasemarkt zal van 2014 tot 2020 met bijna 600% gaat groeien 
en de totale klantbeleving gaat een steeds grotere rol spelen. Moet de 

adviseur hier niet een graantje van meepikken? Private lease is immers een 
complex financieel product waarin minimaal twee producten door u toch 

al geadviseerd worden, namelijk: een financiering en een autoverzekering. 
Reden genoeg om deze markt eens onder de loep te nemen.

Is private lease         
IETS VOOR DE  

ADVISEUR IN 2018? 
JAZEKER!

e private lease markt is relatief nieuw, 
sinds 2013 is het mogelijk om voor 
private lease te kiezen als particu-
lier. De mobiliteitsmarkt vraagt om 

meer flexibiliteit en lagere kosten. Private lease kan 
voor de particuliere markt misschien wel de juiste 
oplossing zijn. Dat de snelle opkomst van private 
lease niet zonder slag of stoot gaat in de leasewereld, 
bleek uit het onderzoek van de Consumentenbond.

Verwachte groei
De auto biedt mobiliteit en vrijheid. Dat is tegen-
woordig vaak belangrijker dan de auto bezitten als 
statussymbool. Maar wil je toch graag een nieuwe 
auto rijden dan kan private lease een voordelige 
manier zijn om aan een auto te komen. Dat de 
particulier de weg naar de private lease gevonden 
heeft, blijkt wel uit de sterke groei van de afgelopen 
jaren en de verwachte groei in de toekomst. In 2015 
waren er namelijk al twee keer zo veel private-lease-
contracten afgesloten als in 2014; 36.000 tegen-
over 17.000. Bij de start van private lease was de 
verwachting dat er in 2020 zo’n 100.000 contracten 
zouden zijn afgesloten. In juni 2017 waren er 85.000 
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opzegbare automobiliteit lijkt het 
credo voor de toekomst te worden 
in de particuliere en zzp-markt. De 
leasewereld is nog zoekende naar 
de juiste, innovatieve leasevormen 
die aansluiten op de veranderende 
consumenten- en arbeidsmarkt. 
Op verzoek van het Ministerie 
van Financiën heeft de Autoriteit 
Financiële Markten onderzoek ver-
richt naar private operational lease. 
AFM is een voorstander van inno-
vatie in de financiële wereld. Maar 
dat moet dan wel innovaties zijn 
waarbij het klantbelang centraal 
wordt gesteld. Aan private lease 

zitten namelijk risico’s die vergelijk-
baar zijn met die van consumptief 
krediet (zonder dat er sprake is van 
wettelijk gedragstoezicht). 

De ‘experience’
Veranderingen gaan steeds snel-
ler en komen steeds vaker uit 
onverwachte hoek. Consumenten 
verwachten dat ook. Het gaat niet 

alleen om het moment van aanschaf, maar ook (en 
misschien wel vooral) om de service daarna. De ‘share 
of experience’ draait immers om een totale klantbe-
leving. Consumenten zoeken via Google (zoekwoor-
den), social media, mobiele apps en handelsplatfor-
men op de automerkenwebsites. Communicatie speelt 
een steeds belangrijkere rol bij deze beleving. Veel 
leasebedrijven spelen in op de behoefte van particu-
lieren en bieden private lease aan. Dat is interessant 
voor bedrijven, want de particuliere leaser is een heel 
nieuwe en uitbreidende doelgroep. 

Private lease wordt niet alleen direct aangeboden, 
maar ook via retailers (Mediamarkt en Albert Hein) 
en natuurlijk via de autodealer. Deze laatste groep 
moet dan wel een WFT-vergunning hebben. Grotere 
dealers hebben vaak één persoon met deze vergun-
ningen op zak. Als dat niet het geval is dan loopt de 
verkoper de kennis- en ervaringstoets samen met de 
klant door. 

Particulierenmarkt
Een goede potentiële doelgroep 
voor private lease zijn de samen-
wonende/getrouwde ouders in 
de leeftijd van circa 30 tot 50 
jaar met thuiswonende kinderen 
(meestal niet ouder dan 12 jaar). 
Het zijn drukke jaren bij deze 
doelgroep. De kinderen zitten nog 
in de leeftijd dat ze veel aandacht 
nodig hebben en het dagelijks 
bestaan staat dan ook in het teken 
van het gezinsleven. De budget-
ten zijn beperkt en er is behoefte 
aan probleemloze mobiliteit. Ze 
streven zekerheid voor het gezin 

en het huishouden na. Private 
lease kan hier een goede oplossing 
voor zijn. Immers, je hebt altijd 
een betrouwbaar vervoermiddel 
met vaste maandelijkse lasten. Een 
miljoen huishoudens vallen bin-
nen deze doelgroep. 

Zelfregulering
Betaalbare, flexibele en makkelijk 

Per eind
2013
2014
2015
2016
2017

Aantal privéleasecontracten

* Bron VNA

Wagenpark*
8.500

17.000
36.000

100.000
* Bron VNA

Private lease heeft 
dezelfde risico’s als die 

van consumptief krediet

Dat de particulier de 
weg naar de private 
lease gevonden heeft, 
blijkt wel uit de sterke 
groei van de afgelopen 
jaren en de verwachte 
groei in de toekomst.


