
 

 

“Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse  

mid- en groot zakelijke markt.” 

 

Shell doet met merk-gebonden brandstofpas goede zaken in het grootzakelijk segment. 

 

Fleet Profile heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van brandstofpassen in de mid- en grootzakelijke markt 

in Nederland.  

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op ruim 6.000 recente interviews met fleet managers & 

wagenparkbeheerders binnen de TOP 15.000 organisaties in Nederland.  

De 6.000 interviews vertegenwoordigen samen een potentieel van ruim 325.000 brandstofpassen van zakelijke 

rijders en eigen vervoerders.  

Ten behoeve van het onderzoek zijn een aantal sectoren uitgesloten. In het onderzoek ligt de nadruk op de 

zakelijke rijder en de eigen vervoerders in de profit sectoren. Daarom zijn overheden, onderwijsinstellingen en 

de transport sector uitgesloten. Tevens zijn uitgesloten: personenvervoer, taxibedrijven, rijscholen, 

autobedrijven, koeriersdiensten, horeca. 

Tot slot, in bijlage 1 gaan we dieper in op het zakelijk marktpotentieel in Nederland en een toelichting bij het 

mid- & grootzakelijk segment. 

 

Fleet Profile  

Fleet Profile is een database marketing organisatie met focus op de markt voor zakelijke mobiliteit in de 

Benelux. In Nederland verzamelt Fleet Profile informatie over de TOP 15.000 organisaties en instellingen. 

Door middel van eigen resources worden Fleet- en Mobiliteit managers binnen de TOP 15.000 geïnterviewd. 

Naast het inventariseren van de beslissers worden verschillende kenmerken vastgelegd omtrent het 

wagenpark. O.a. omvang, samenstelling en leveranciers. Op basis van deze interviews publiceert Fleet Profile 

trends en ontwikkelingen op het gebied van o.a. leasing, tankpassen, merkenbeleid, carsharing, mobiliteit en 

bijvoorbeeld laadstations voor EV’s. 

  



 

Hoofdstuk 1:  

Penetratie: Leveranciers van brandstofpassen in mid- & grootzakelijk markt 

Penetratie betreft het aantal organisaties dat aangeeft gebruik te maken van een bepaalde leverancier. Het 

zegt dus in de basis niets over marktaandeel of het aantal brandstofpassen wat in gebruik is. 

Ruim 1 op de 3 organisaties binnen de afgebakende doelgroep maakt gebruik van 1 of meerdere MTC 

brandstofpassen. Daarmee komt MTC bijna drie keer vaker voor dan nummer 2: Travelcard (exclusief labels 

zoals MKB Brandstof & ANWB tankpas). 

Bijna 10% van de respondenten geeft aan gebruik te maken eigen betaalfaciliteiten in de vorm van 

bijvoorbeeld een zakelijke creditcard. Bijna 6% van de respondenten heeft een (exclusieve) samenwerking met 

een lokale pomphouder.  

 

 
 

  



 

Hoofdstuk 2  

Marktaandelen: Leveranciers van brandstofpassen in mid- & grootzakelijk markt 

- Marktaandeel wordt hier uitgedrukt in het aantal passen, het zegt dus niets over het volume in liters.  

 

- De afstand die MTC heeft op penetratie komt ook tot uitdrukking in het marktaandeel betreft het 

aantal passen. Met ruim 45% is MTC ruim twee keer groter dan Shell die op marktaandeel in de mid- & 

grootzakelijke markt Travelcard voorbij gaat.  

 

 

 

 

 

  



 

De “inhaalslag” van Shell is te verklaren door het marktaandeel bij de grotere wagenparken  

Bij wagenparken boven de 100 voertuigen heeft Shell een sterke positie ten opzichte van wagenparken in het 

segment 10-99. Binnen een relatief kleine doelgroep (100+) zijn substantieel veel kaarten in omloop. De 

penetratie van Shell in het 100+ segment is relatief hoog en daarmee verwerft het een groot marktaandeel in 

aantal passen.   

Het feit dat Travelcard wordt ingehaald op aandeel passen in dit segment van de zakelijke markt wordt tevens 

verklaard door het feit dat bijvoorbeeld de MKB Brandstofpas (een van de labels van Travelcard) voornamelijk 

in het segment < 10 voertuigen wordt gebruikt en dus niet vertegenwoordigd is in de resultaten van dit 

onderzoek.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Hoofdstuk 3:  

 

Aantal leveranciers van brandstofpassen per organisatie: “Één leverancier heeft de absolute voorkeur” 
 

De universele brandstofpas heeft niet alleen de berijder maar ook de wagenparkbeheerder en financiële 

administratie de afgelopen jaren veel voordelen opgeleverd. Het heeft voornamelijk geleid tot transparantie in 

kosten en tankgedrag. Het verder meetbaar maken van tankgedrag en beïnvloeding van berijdersgedrag is 

volop in ontwikkeling met een toekomstvisie op bijvoorbeeld “the connected car” en de groei van telematica 

oplossingen in relatie tot zakelijke mobiliteit.  

 

Naarmate de omvang van het wagenpark groeit, is er vaker sprake van meerdere leveranciers voor de 

brandstofpassen. De organisaties met meer dan één leverancier (14%) heeft ruim 90% een wagenpark wat 

bestaat uit verschillende type voertuigen. Bijvoorbeeld personenauto’s en busjes (LCV’s). 

 

In de zorgsector is het aantal organisaties met meer dan één leverancier substantieel groot (31%). 

 

 

 



 

 

 
 

 
Tot slot; mobiliteit anno 2015 

 

Na de revolutie van de universele tankpas en de komst van nieuwe technologie is de traditionele (universele) 

tankpas steeds vaker een pas waarmee ook andere vormen van mobiliteit worden gefaciliteerd. Hierbij kun je 

denken aan functionaliteit omtrent elektrisch laden, OV en bijvoorbeeld (zakelijk) parkeren.  

 

De technologie achter de universele pas stelt wagenparkbeheerders ook in staat om slimmer om te gaan met 

tank- & reisgedrag. Zo is men bijvoorbeeld in staat om tanken bij relatief dure snelwegstations te mijden. 

De opkomst van de mobiliteitspas is anno 2015 een feit, traditionele leveranciers moeten het dienstpakket 

uitbreiden en worden uitgedaagd door (relatief) nieuwe spelers op de markt zoals XXImo, Radiuz en 

MobilityMixx.  

 

 

  



 

Bijlage 1:  Zakelijk marktpotentieel  

 

In deze bijlage informeren wij u vanuit ons vakgebied over de kansen op het gebied van zakelijke verkoop. Hoe groot is de 

totale zakelijke markt in Nederland eigenlijk?  

Er zijn nogal wat verschillende cijfers “in omloop” als we kijken naar de omvang van de zakelijk markt. Het Nederlandse 

handelsregister telt ruim 2.000.000 inschrijvingen, waar welke “inschrijvingen” zijn nu daadwerkelijk interessant? Is elke 

potentiele zakelijke klant ook daadwerkelijk een prospect waarmee u (proactief) wilt communiceren? Hoeveel organisaties 

blijven er over om zaken mee te doen als u heeft bepaald aan welke kenmerken uw ideale klant voldoet? 

 

Het aantal bedrijven in Nederland, hoe zit dat precies?  

Niet elke inschrijving in het handelsregister is een uniek bedrijf. Het CBS rapporteert daarom andere aantallen 

dan de KvK.  

 
 

Nederland - Marktpotentieel in aantal voertuigen:  

 
 

 

* Mobiliteitsbranche: Omvat alle bedrijven die actief zijn met verkoop, verhuur, onderhoud en reparaties van personen- en bedrijfsauto’s, caravans en 

aanhangwagens, scooters, fietsen, motor en bromfietsen, takel- en bergingsbedrijven. 

 



 

 

Fleet Profile database in Nederland 

De Fleet Profile database bevat de TOP 15.000 organisaties en instellingen in Nederland met ruim 17.000 

vestigingen. Ten opzichte van het totaal aantal bedrijven dat het CBS rapporteert (865.000) bevat de Fleet 

Profile database dus “slechts” de 2% van de totale markt.  

De nadruk ligt op organisaties in het mid- en grootzakelijke segment. 

De TOP 15.000 heeft gezamenlijk ruim 3 miljoen werknemers. Op basis van de meest recente cijfers van het 

CBS zijn er ongeveer 8,7 miljoen werkzame personen in Nederland, dat is dus 35%.  

 

Het totale wagenpark komt uit op ruim een 500.000 voertuigen, waarvan 450.000 personenauto’s en LCV’s.  

 

Daarmee vertegenwoordigd de TOP 15.000 ruim 30% van het zakelijk marktpotentieel met betrekking tot 

personenauto’s en LCV’s.  

 


