Persbericht

100 grootste leasemaatschappijen groeien 4%
Top-10 dominant, maar ook kleine partijen floreren

Volkswagen Pon Financial Services de nummer 1 van Nederland
Ondanks de verminderde aankoopbelangstelling voor nieuwe en gebruikte auto’s groeide
het totale wagenpark van de 100 grootste autoleasemaatschappijen het afgelopen jaar met
4,0 procent toe. De tien allergrootsten noteerden daarbij zelfs een gemiddelde groei van 5,5
procent. Maar ook bij veel kleinere leasemaatschappijen valt er wagenparkgroei te noteren.
Daarbij nam het financiële resultaat van vrijwel alle leasemaatschappijen navenant toe. De
leasesector heeft vooralsnog niet onder de huidige economische en maatschappelijke
omstandigheden te lijden, aldus een analyse van marktanalist AUMACON.
Het jaarlijkse AUMACON Leasemaatschappij Top-100 onderzoek geeft diepgaand inzicht in
de marktverhoudingen binnen Nederlandse autoleasesector. Dit onafhankelijk onderzoek
naar de 100 grootste autoleasemaatschappijen in Nederland vond dit jaar voor de achtste
maal plaats.
Uit het onderzoek blijkt onder meer de sterke concentratie van de markt bij de grootste
leasemaatschappijen. De tien grootsten hebben halverwege 2022 liefst 76,4 procent van
alle leaseauto’s in hun beheer; dat was per juni 2021 voor de toenmalige top-10 nog maar
72,1 procent. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Wat je ook in andere segmenten van
de autosector ziet is dat de allergrootste marktpartijen hun dominante positie verder
verstevigen en uitbouwen. Niettemin blijkt er in de leasesector toch ook zeker nog ruimte
voor kleine regiogerichte en gespecialiseerde partijen.”
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N.B. alle cijfers betreffen personen- plus bestelauto's.
Bron: AUMACON Leasemaatschappij Top-100 Editie 2022

Nieuwe nummer één: Volkswagen Pon Financial Services
Na decennia van marktleiderschap is Leaseplan niet langer de grootste autolessor van ons
land. Volkswagen Pon Financial Services neemt per juni 2022 die positie over.
“Vermoedelijk is deze verrassende koppositie niet voor lang. Zoals bekend bestaat het
voornemen dat Leaseplan wordt overgenomen door de Franse bank Société Générale,
waardoor een samensmelting met ALD Automotive gerealiseerd zou gaan worden. Zover is
het echter nog niet,” aldus Dickmann. “Aangezien wij het eerste exemplaar van de nieuwste
Editie graag overhandigen aan een partij die opvalt te midden van de andere partijen is
deze eer dit jaar toegevallen aan de nieuwe nummer één in Nederland: Volkswagen Pon
Financial Services. Men dankt deze koppositie onder meer aan een wagenpark groei van 5,6
procent, waarmee boven de markt gepresteerd wordt.” De uitreiking vond plaats op 24
oktober in Dauphine in Amsterdam en kwam tot stand met medewerking van BNR
Nieuwsradio.

[fotobijschrift:] Het eerste exemplaar van de AUMACON Leasemaatschappij Top-100 Editie
2022 wordt in ontvangst genomen door de twee managing directors van de board van
Volkswagen Pon Financial Services, Jeroen de Bock, (midden) en Marcel Fickers (rechts) uit
handen van Clem Dickmann.
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Internationale connecties en tweewielers
De nieuwe AUMACON Leasemaatschappij Top-100 bevat essentiële informatie over deze
belangrijkste spelers in de leasemarkt. Vaste items in het jaarlijkse overzicht zijn gegevens
over eigendom, management, financiële resultaten en leveranciers. Ook wordt inzicht
verschaft op het gebied van remarketing, keurmerken, klanten en klanttevredenheid en de
samenstelling (leasevorm/brandstof/voertuigsoort) van het wagenpark. In deze jongste
uitgave is tevens aandacht besteed aan de internationale connecties. Steeds meer
Nederlandse leasebedrijven zoeken immers uitbreiding in naburige landen. Daarnaast is een
achttal leasemaatschappijen onderdeel van een internationaal conglomeraat.
Nieuw is de toevoeging van zogenaamde leasefietsen. Ook al tellen deze tweewielers
vooralsnog niet mee voor bepaling van de Top-100 rangorde, steeds meer
leasemaatschappijen breiden hun mobiliteitsaanbod hiermee uit.

Deelautoconcept Top-10
Als extraatje bij het leaseonderzoek is ook dit jaar de Deelautoconcept Top-10 opgenomen
in het totaalrapport. Dickmann: “We willen hiermee een aanzet geven om inzicht te krijgen
in deze nieuwe en dynamische sector.” Het onderzoek betreft de zogenaamde B2Cconcepten; MyWheels en Greenwheels zijn hier de leidende partijen. “Gezien de
toenemende belangstelling voor het delen van auto’s hebben we deze sector nadrukkelijk
aan ons onderzoeksterrein toegevoegd.”
Het gehele rapport bevat uit 155 pagina’s en is te verkrijgen via aumacon.nl.
Voor de totstandkoming van deze uitgave werd AUMACON ondersteund door zes
vooraanstaande sponsorpartners: Allianz, CarWise, Financial Lease, Leasevergelijker,
Vakgarage en VWE Automotive.
Over AUMACON
AUMACON is een onafhankelijk market intelligence bureau voor de mobiliteitsector en
specialist in marktanalyse en begeleiding van bedrijfskundige en strategische vraagstukken.
AUMACON ontwikkelt en onderhoudt hoogwaardige marktkennis en biedt die kennis aan
middels consultancy, onderzoek en content. AUMACON heeft een reputatie met het maken
van sectoronderzoeken. Zo is AUMACON al sinds 2004 de samensteller van de bekende
AUMACON Dealerholding Top-100 voor Nederland. Daarnaast vanaf 2015 ook van de
Leasemaatschappij Top-100 en sinds 2020 is daar de Dealergroep Top-50 voor België aan
toegevoegd.
Leiden/Amsterdam, 24 oktober 2022
_______________________________________________________________
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie dan wel beeldmateriaal rondom dit bericht kunt u contact opnemen
met de heer Clem Dickmann, marktanalist en directeur van AUMACON.
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