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Meer mensen leasen auto
buiten baas om
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
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AFM-boete Baker
Tilly met 5%
verlaagd

Steeds meer mensen rijden rond in een leaseauto. In 2019
Vandaag

nam het aantal leaserijders toe met 13 procent, het tweede
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jaar van tweecijferige groei. Vooral particulieren nemen

EU stelt opdracht
voor
onderhandelingen
met Londen vast

vaker een abonnement op een auto.
Dat meldt de Vereniging van Nederlandse
Autoleasemaatschappijen (VNA) op basis van eigen cijfers.
Nederland telde eind vorig jaar ruim 1,1 miljoen leaseauto's.
Driekwart is zakelijk rijder. Maar het aantal particuliere
leaserijders neemt het snelst toe, het afgelopen jaar met een
kwart. Er zijn nu 188.000 private leaseauto's.
De onderzoekers zien dat veel particulieren kiezen voor het leasen
van een elektrische auto. Zo kunnen ze financiële risico's
afdekken. "Elektrische auto’s zijn veel duurder dan conventionele
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'Institutionele
beleggers zetten
duurzaamheid
steeds hoger op de
agenda'

auto's en de consument ervaart investeren in een nieuwe
Vandaag

technologie met een accu nog steeds als een risico", verklaart de
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VNA.

'Klimaatinvesteringen
bedrijven moeten
verdubbelen'

De helft van de elektrische auto's in Nederland is van een
leasemaatschappij. Particulieren zullen steeds meer leasen omdat
de overheid wil gaan stimuleren dat ze elektrisch rijden, verwacht
de VNA.
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ING verwacht stabiele
omzet voor
autobranche in 2020
De Nederlandse autobranche ziet
zijn omzet dit jaar stabiliseren.



Dat verwacht het Economisch
Bureau van ING. 
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Run op elektrische
auto's
Per 1 januari gaat de fiscale
bijtelling voor zakelijk bereden
elektrische auto’s van vier naar
acht procent. Dat zorgt voor een
laatste run op elektrische auto's.
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Omzet auto- en
motorbranche ruim 5
procent hoger
De omzet van de auto- en
motorbranche was in het derde
kwartaal van dit jaar 5,1 procent
hoger dan in dezelfde periode van
2018. In alle deelbranches lag de
omzet... 
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GM klaagt Fiat Chrysler
aan om corruptie
De Amerikaanse autofabrikant
General Motors (GM) heeft
branchegenoot Fiat Chrysler
aangeklaagd vanwege jarenlange
samenzwering van medewerkers
met
vakbondsvertegenwoordigers. 
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'Forse afname
tankstations dreigt'
De tankstation-sector gaat flink
veranderen. Verwachting is dat
het aantal tankstations de
komende jaren fors zal afnemen.
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