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1. Mobility
Mobiliteit is al langer het buzz word in de markt (mobili-

sing: techneuten, productiejongens, terreur van de lopende

teitsbudgetten, smart mobility, mobiliteitsprovider et ce-

band en de aantallen?

tera) maar intussen gaat het toch nog steeds (vooral) om

Moeten dealers leasing oppakken vanuit een sterke regio-

auto’s. Daarmee is de noodzaak tot innovatie niet minder

nale positie, entree in het MKB, klantloyaliteit, sterke syner-

geworden. De bekende bundel met trends en veranderin-

gie met de dealeractiviteit? Mooi natuurlijk, maar leasing

gen doet zijn werk: connectivity, sharing, electric vehicle,

doe je er niet even bij. Van Mossel is inmiddels (althans Inter-

Big Data (en wat kan/mag/wil je er mee?), ander leasebe-

national Car Lease Holding) niet alleen door de 50 duizend-

leid bij vooral grotere ondernemingen, een andere per-

grens heen, maar is nu ook op grotere schaal cross-border

ceptie bij de gebruiker.

actief met de overname van Leasense (4.000 auto’s) bij de
Zuiderburen. Veel dealers maken inmiddels van leasing een
echt volwassen business en versterken daarmee hun busi-

2. Wie is de baas bij de leasebedrijven?

nessmodel en marktpositie.

De wereld is er niet simpeler op geworden. De overname
van Athlon door Daimler (eerder al ING Carlease door
BMW) laat zien dat de oude identiteitsvraag nog steeds
actueel is. Is leasing typisch iets voor de fabrikanten (veel
auto’s wegzetten, grip op markt/klant/restwaarde, leasing
als basis voor nieuwe mobiliteitsconcepten)? Banken kunnen autoleasing zien als logisch onderdeel van een bredere bancaire/leasepropositie, maar trekken zich inmiddels
in een aantal gevallen wel terug. Ze moeten kiezen. En dan
zijn er de onafhankelijke leasebedrijven.
Fabrikanten hebben op papier een sterke positie. Financial
services zijn sterk ontwikkeld, ze beschikken over data als

3. Welk segment bedien je?

sleutel tot die auto en de berijder/eigenaar, en zij zijn in de

Private lease is inmiddels geen eendagsvlieg gebleken, hoe-

positie om alleen of met partners (TomTom, HERE, Apple,

wel rente en hoge inkoopkortingen de groei wel pushen.

NXP) technologie door te ontwikkelen in bruikbare en voor

Blijft buiten kijf dat voor steeds meer consumenten zekerheid

de gebruiker nuttige services en mobiliteitsdiensten.

over de (relatief lage) kosten, en de beschikking over een

Het is voorlopig de vraag of OEM’s de touch hebben om

jonge auto aantrekkelijk zijn: gebruik dus in plaats van bezit.

de gebruiker van de auto optimaal te bedienen. Of is het

Voor zowel universeel als dealer gelieerde leasebedrijven een

klassieke vooroordeel jegens die OEM’s nog van toepas-

interessante markt. Groei via private lease is meer dan wel-
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kom in een leasemarkt, die bij grote wagenparken krimpt

(B2C en P2P ride sharing en car sharing) en zelfs openbaar

(minder auto’s, downsizing, merkbeperking, flexibeler en indi-

vervoer verdwijnt. Auto’s veranderen fundamenteel, en wor-

viduele oplossingen). Rondom het MKB is het al langer een

den autonoom rijdende platforms, verweven met de mobili-

strijd tussen grote universele leasebedrijven en kleinere (vaak

teit en het leven van de consument, verbonden met 20

dealergelieerde) leaseclubs.

miljard (en meer) andere apparaten. En intussen: schaal is nog

De grote spelers onderscheiden zich door schaalgrootte, pro-

steeds heilig, het gaat vooralsnog om de auto met een simpel

fessionaliteit, maar ook door afstandelijkheid en het onper-

contract, het draait om de restwaardes en de aantallen.

soonlijke. Kleinere spelers bezitten de kracht van het
(auto)merk en de ‘personal brand’, de lokale aanwezigheid,
directe klantrelatie.

4. Meedeinen of veranderen?
Al met al beweegt de leasemarkt mee met ontwikkelingen en
trends in de automarkt, met kleinere en geleidelijke aanpassingen. Maar daarmee is nog geen passend antwoord gevonden op de grote disrupties in de markt. Technologie in de
sfeer van connectivity e.d. biedt grote kansen. Beschikbaarheid van data over auto, gebruik, en gebruiker biedt mogelijk-

5. De cijfers

heden in het beheer van auto’s, in pricing (pay as you drive),

2015 liet voor het hele jaar een sterke groei zien in het aantal

in services aan de klant en het intensiveren en beschermen

leaseregistraties met ruim 40% t.o.v. 2014. 2016 laat een

van de klantrelatie, verbreding naar nieuwe groepen klanten.

sterke terugval zien met 31% van 165 duizend naar 115 dui-

Maar er zitten nog wel wat hobbels: privacy en security, toe-

zend stuks (excl. rtl). 2017 laat een goed eerste kwartaal zien,

gankelijkheid en analyse van data. Wie is er in staat om te in-

zeker ook door de bijtellingsaanpassing (22%) waardoor eind

vesteren, om de beruchte legacy in ICT, systemen en

2016 juist licht stagneerde. Q1 scoorde 34.667 nieuwe lease-

processen op te ruimen ? En ook hier wordt het spannend in

auto’s, een plus van 53 % ten opzichte van 22.702 stuks in Q1

hoeverre het merkkanaal (en dan met name de fabrikant) in

2016.Private lease groeide in 2016 naar 64.000 stuks, een plus

staat is om de dominante rol en macht te grijpen als het gaat

van meer dan 80% t.o.v. de ‘schamele’ 35.000 eind 2015; ver-

over de data. Of zijn het nieuwe toetreders zonder een achter-

dere groei de komende tijd tot voorbij de 100.000 grens is

grond in automotive en zonder benzine-imago?

zeer realistisch. Opvallend is dat de aanschafwaarde geleide-

Kortom, de basis is gelegd voor verandering. De eigendom

lijk omhoog gaat, de looptijd van contracten langer wordt

van het leasebedrijf kan veranderen met nieuwe

(aantal contracten > 36 maanden stijgt van 45,2% naar

mobiliteit/data/service-providers. Segmenten gaan verschui-

58,5%), en het maandbedrag neemt toe (aantal contracten

ven of vermengen van B2B naar Business2Employee, naar

>€ 250/maand groeit van 54% naar 69%) De totale lease-

B2C. Producten veranderen van starre naar flexibele vormen.

vloot klom van 755.000 stuks (2015) naar 798.000 stuks in

Vanuit de consument gezien vervaagt bezit en ontstaan er op-

2016; trekken we van die groei de 29.000 private lease con-

lossingen met verschillende modaliteiten en contractvormen

tracten af, dan blijft er een wel zeer bescheiden groei van

waarbij dat strikte onderscheid tussen lease, rent, sharing

14.000 over in de echt zakelijke markt
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