
Leenonderzoek
Het autolening onderzoek 2017

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 augustus 2016 
en de periode januari 2017 tot en met augustus 2017 met elkaar vergeleken. De meest opvallende 
bevindingen delen wij in dit rapport.
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17Grip op financiële zaken

 

Nederland wil minder lenen voor een auto
In Nederland wil men in de eerste acht maanden van 2017 gemiddeld €9.154 lenen voor een auto. Dit is 
337 euro minder dan men in de eerste acht maanden van 2016 wilde lenen. Het aantal aanvragen voor 
autofinanciering is daarentegen wel toegenomen. Vergeleken met 2016 willen Nederlanders in 2017 32% 
vaker een consumptieve lening afsluiten ten behoeve van autofinanciering.

Vaker afwijzing door BKR registratie, minder door maximale 
leencapaciteit
De eerste acht maanden van 2017 steeg het aantal afwijzingen ten opzichte van de eerste acht maanden 
van 2016 met 59%. Het aantal afwijzingen door een negatieve BKR registratie steeg met 69%. Wat verder 
wel opvalt is het aantal afwijzingen door overschrijding van de maximale leencapaciteit. Dit aantal 
daalde met 49%.

2016 I € 9.491

‘16
2017 I € 9.154
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2017 I € 9.154
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Gelderlanders willen het meeste lenen, Friezen het minst
Per provincie zijn er grote verschillen in hoeveel men 
wil lenen. Het hoogste gemiddelde leenbedrag is 
voor de Gelderlanders met €10.672. Ook Zeeuwen 
willen veel lenen, namelijk €9.663. In Friesland wil 
men gemiddeld het laagste bedrag lenen voor een 
auto. In deze provincie is het gemiddelde gewenste 
leenbedrag €7.285.

Drenthe €9.790

Flevoland €9.035

Friesland €7.285

Gelderland €10.672

Groningen €8.193

Limburg €8.940

Noord-Brabant €8.744

Noord-Holland €9.266

Overijssel €7.964

Utrecht €7.901

Zeeland €9.663

Zuid-Holland €9.526

Flevolanders willen het vaakst lenen voor een auto, Utrechters het minst 
vaak
Gekeken naar alle aanvragen kiezen mensen in 
Utrecht het minst snel (-32%) voor een autolening. 
In zeven provincies is men meer dan gemiddeld 
bereid geld te lenen voor een auto; Flevoland (+28%), 
Drenthe (+25%), Zeeland (+13%), Zuid-Holland (+11%), 
Limburg (+9%), Friesland (+5%) en Noord-Brabant 
(+3%).

Drenthe 125 %

Flevoland 128 %

Friesland 105 %

Gelderland 99 %

Groningen 87 %

Limburg 109 %

Noord-Brabant 103 %

Noord-Holland 91 %

Overijssel 90 %

Utrecht 68 %

Zeeland 113 %

Zuid-Holland 111 %

128%
Het meest snel gekozen
voor een autolening 

FlevolandUtrecht

Het minst snel gekozen
voor een autolening 68%

€ 7.285Het laagste gemiddelde
leenbedrag

FrieslandGelderland

Het hoogste gemiddelde
leenbedrag € 10.672

€ 7.285Het laagste gemiddelde
leenbedrag

FrieslandGelderland

Het hoogste gemiddelde
leenbedrag € 10.672

128%
Het meest snel gekozen
voor een autolening 

FlevolandUtrecht

Het minst snel gekozen
voor een autolening 68%
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Verschillen per leeftijd en geslacht
Ook per leefdtijdscategorie bestaan er grote verschillen in de bedragen die mensen willen lenen voor de 
financiering van een auto. 

Leeftijd Man Vrouw Totaal

18-30 jaar €7.778 €6.094 €7.343

31-40 jaar €9.189 €9.109 €9.167

41-50 jaar €11.533 €9.614 €11.052

51-65 jaar €12.436 €9.543 €11.805

66+ €8.413 €6.682 €8.145

In 2017 komt 25% van de aanvragen voor autofinanciering van een vrouw en 75% van de aanvragen 
komt van een man. Het is opmerkelijk dat er bij zowel mannen als bij vrouwen sprake is van een 
stijging van het aantal aanvragen. Bij mannen is deze stijging (57%) een stuk duidelijker dan bij 
vrouwen (25% stijging).

Verschillen per geslacht op regionaal niveau
Wat geslacht betreft bestaan er ook grote verschillen op regionaal niveau. Gelderse mannen en vrouwen 
willen in 2017 het meeste lenen voor een auto. De gewenste leenbedragen zijn €10.039 voor vrouwen en 
€10.899 voor mannen. Vrouwen in Limburg wensen het laagste leenbedrag van alle vrouwen, namelijk 
€6.362. Van alle mannen, wensen Friese mannen het laagste leenbedrag, namelijk €7.169. 

In Drenthe is er sprake van een opvallende stijging in het leenbedrag van vrouwen. Waar Drentse vrouwen 
vorig jaar gemiddeld €4.449 wensten, is het gemiddelde gewenste leenbedrag nu €7.921. Een stijging 
van 78%

3

Gemiddeld leenbedrag

€ 9.533

51 - 65 jaar leent het meest

€ 12.436

Aantal aanvragen

57% stijging tov 2016

Gemiddeld leenbedrag

€ 8.032

Aantal aanvragen

25% stijging tov 2016

51 - 65 jaar leent het meest

€ 9.614
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Verschillen per woonsituatie
Huizenbezitters willen, vergeleken met huurders en thuiswonenden, het meest lenen voor de financiering 
van een auto: €13.644. Het gemiddelde gewenste leenbedrag bij huurders is €7.946 en bij thuiswonenden 
is dit €6.799. 

Opvallend is de sterke stijging in aanvragen die afkomstig zijn van thuiswonenden. Vergeleken met 2016 
vragen thuiswonenden in 2017 ruim twee keer vaker een lening aan (stijging van 213%).

Huizenbezitters

€13.644
Huurders

€7.946
Thuiswonenden

€6.799
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