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1 Algemeen 
1.1 Inleiding 

Leasing Nederland (de nieuwe naam van de NVL, de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen) 
behartigt de belangen van de in Nederland gevestigde leasemaatschappijen, die zich met name richten op het 
leasen van bedrijfsmiddelen. Dit zijn objecten als: trucks en trailers, grondverzetmachines, intern 
transportmaterieel, bussen en coaches, kranen, industrieel equipment (machines), drukpersen, copiers, 
computers, servers, software,… Leasing Nederland is opgericht in 1972, enkele jaren nadat leasing in 
Nederland werd geïntroduceerd. De Leden van Leasing Nederland zijn in Nederland gevestigde equipment 
leasemaatschappijen. Dit kunnen dochterbedrijven zijn van banken, van fabrikanten of onafhankelijke 
leasemaatschappijen. 
 
SBR Nexus en Leasing Nederland hebben in nauwe samenwerking met diverse leden van Leasing Nederland 
samengewerkt aan de Leasetaxonomie. Aan de ene kant is gewerkt aan eFactuur en Leaseobjecten (als 

onderdeel van het aanvraagproces) en aan de andere kant is gewerkt aan ‘branche rapportages’. In deze 
taxonomie zijn de branche rapportages uitgewerkt. 
 

1.2 De Leasing Nederland rapportages 

De volgende Leasing Nederland rapportages kunnen aangeleverd worden: 
 De kwartaalrapportage: een rapportage die elk Leasing Nederland lid ieder kwartaal rapporteert aan 

Leasing Nederland 

 De jaarrapportage: een rapportage die elk Leasing Nederland lid ieder jaar rapporteert aan Leasing 
Nederland 

 

1.3 Juiste wijze van aanleveren 

 De leden van Leasing Nederland dienen na afloop van elk kwartaal de Leasing Nederland 
kwartaalrapportage op te leveren en na afloop van elk kalenderjaar de Leasing Nederland jaarrapportage. 

 De wijze van aanleveren is via een door Leasing Nederland beschikbaar gesteld Excel sheet. 
 

1.4 Wat is de gebruikershandleiding? 

Deze gebruikershandleiding kan als leidraad worden gehanteerd bij het opstellen van de Leasing Nederland 
rapportages. De gebruikershandleiding dient met SBI code indeling van het CBS1 te worden gehanteerd. 
 

1.5 Voor wie is de gebruikershandleiding? 

Deze gebruikershandleiding is opgesteld voor alle leden die periodieke rapportages opleveren aan Leasing 
Nederland. 
  

 
1 2019EP04 SBI Structuur_DEF. De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het 
CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit 
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2 De Leasetaxonomie 
2.1 De Leasing Nederland kwartaalrapportage 
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2.2 De Leasing Nederland jaarrapportage 
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2.3 De definities 
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De CBS SBI gegevens 
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