
Leenonderzoek
Het autolening onderzoek

Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto’s in Nederland uitgevoerd. 
In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met september 2016 
en de periode januari 2015 tot en met september 2015 met elkaar vergeleken. De meest opvallende 
bevindingen delen wij in dit rapport.
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Nederland wil minder lenen voor een tweedehands auto
In Nederland wil men in de eerste drie kwartalen van 2016 gemiddeld €9.502 lenen voor een auto. 
Dit is ruim €1.547 minder dan men in de eerste drie kwartalen van 2015 (€11.049) wilde lenen. Wel 
wil de Nederlander in de eerste negen maanden van dit jaar vaker lenen. Het aantal aanvragen voor 
autofinanciering is met 13% toegenomen in vergelijking met 2015.

Minder vaak afwijzingen door BKR, vaker aan maximale capaciteit
De eerste 9 maanden van 2016 daalde het aantal afwijzingen door een negatieve BKR Registratie met 
bijna 11%. Wat echter opviel was dat het aantal afwijzingen door het overschrijden van de maximale 
leencapaciteit steeg met ruim 150%. Desondanks steeg het aantal goedgekeurde aanvragen in de eerste 
9 maanden van 2016 met ruim 34% ten opzichte van 2015.
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Flevolanders willen het meeste lenen, Groningers het minst
Per provincie zijn er grote verschillen in hoeveel men 
wil lenen. Het hoogste gemiddelde leenbedrag is 
voor de Flevolanders met €10.295 op de voet gevolgd 
door Zuid-Holland met €10.122. In Groningen wil 
men gemiddeld het laagste bedrag lenen voor een 
auto met €7.434. 

Drenthe €7.826

Flevoland €10.295

Friesland €8.975

Gelderland €9.596

Groningen €7.434

Limburg €8.347

Noord-Brabant €9.368

Noord-Holland €10.085

Overijssel €8.309

Utrecht €9.863

Zeeland €9.939

Zuid-Holland €10.122

Utrechters willen het minst vaak lenen voor een auto
Gekeken naar alle aanvragen kiezen mensen in 
Utrecht het minst snel (-33%) voor een autolening. In 
vier provincies is men meer dan gemiddeld bereid 
geld te lenen voor een auto; Zuid-Holland (+14%), 
Groningen (+16%), Zeeland (+18%) en Flevoland 
(+69%).

Flevoland 169 %

Zeeland 118 %

Groningen 116 %

Zuid-Holland 114 %

Gelderland 100 %

Limburg 98 %

Friesland 95 %

Drenthe 94 %

Noord-Brabant 92 %

Noord-Holland 90 %

Overijssel 86 %

Utrecht 67 %

* Provincies gesorteerd op het aantal aanvragen
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Verschillen per leeftijd en geslacht
Ook per leeftijdscategorie zijn er grote verschillen in de bedragen die mensen willen lenen voor een 
auto. Opvallend is dat jongeren (18-30) over het algemeen het minste willen lenen voor een auto (€7.494). 
Interessant is dat juist de groep 51 tot en met 65 het meeste wil lenen voor een auto. Zowel bij mannen 
als bij vrouwen stijgt het gewenste leenbedrag naarmate ze ouder worden. Zodra ze echter 66 of 
ouder zijn daalt dit weer. Bij vrouwen is dit zelfs de groep die gemiddeld het laagste bedrag wil 
lenen voor een auto. 

Leeftijd Man Vrouw Totaal

18-30 jaar €7.728 €7.728 €7.494

31-40 jaar €9.882 €10.306 €9.882

41-50 jaar €10.778 €8.796 €10.778

51-65 jaar €11.450 €11.214 €11.402

66+ €8.783 €6.136 €8.783

Opmerkelijk qua aanvragen bij het leendoel auto 
is dat we in 2016 ten opzichte van 2015 een daling 
zien in het aantal aanvragen door vrouwen (-5%). 
Bij mannen is er juist een stijging van ruim 
18%. In 2016 komt 21,2% van de aanvragen voor 
autofinanciering van een vrouw (25,1% in 2015) en 
78,8% van de aanvragen komt van een man (74,9% 
in 2015). 

Bijzonder is dat er qua geslacht grote verschillen 
bestaan op regionaal niveau. Zo willen Zeeuwse 
vrouwen het laagste bedrag (€4.530) lenen van 
alle vrouwen. Zeeuwse mannen willen gemiddeld 
op provinciaal niveau juist het hoogste bedrag 
(€11.227) lenen van alle mannen. Van alle vrouwen 
willen de inwoonsters van Zuid-Holland gemiddeld 
het hoogste bedrag (€9.486) lenen. Mannen in 
Groningen willen juist gemiddeld het laagste bedrag 
(€7.469) lenen.

Provincie Vrouw Man

Drenthe €5.563 €8.483

Flevoland €8.137 €10.942

Friesland €8.267 €9.091

Gelderland €8.564 €9.858

Groningen €7.333 €7.469

Limburg €5.071 €9.079

Noord-Brabant €9.181 €9.410

Noord-Holland €8.035 €10.724

Overijssel €7.328 €8.526

Utrecht €9.246 €10.024

Zeeland €4.530 €11.227

Zuid-Holland €9.486 €10.317
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Gemiddeld leenbedr ag

€ 9.987

51 - 65 jaar leent het meest

€ 11.450

Aantal aan vragen

18% stijging to v 2015

Gemiddeld leenbedr ag

€ 8.207

Aantal aan vragen

5% daling to v 2015

51 - 65 jaar leent het meest

€ 11.214


