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contact Nico Jacobs (070) 333 87 72 

 

CVS Kerncijfers in beeld laat zien welke informatie beschikbaar is in CVS Kerncijfers, de 

actuele, bewerkbare en flexibele ‘kerncijferbak’, alleen beschikbaar voor leden van het Verbond 

van Verzekeraars, voor intern gebruik. 

 
onderdeel / onderwerp in CVS Kerncijfers 

Welke klanten bevelen hun verzekeraar aan? Klanten / tevredenheid 

 

net promotor score, saldo % promotors en detractors 

 

De net promotor score geeft 

aan of er meer klanten zijn die 

een bedrijf aanbevelen bij 

bekenden (promotors) dan er 

klanten zijn die het bedrijf 

ontraden (detractors). Onder 

klanten van verzekeraars zijn er 

meer detractors dan promotors, 

maar dat verschilt per klant-

groep en soort verzekeraar. 

Bijvoorbeeld onder nieuwe 

klanten van schadeverzeke-

raars neemt het aandeel 

promotors toe. 

 
 
Wie wordt er beter van premiestijgingen? Economie / inflatie  

 

Twee veelgebruikte indicatoren 

voor inflatie zijn de consumen-

tenprijsindex (cpi) en de cpi 

afgeleid. De laatste corrigeert 

voor het effect van veranderin-

gen in productgebonden 

belastingen en subsidies. 

Afgelopen jaar was bijvoor-

beeld bij autoverzekeringen het 

effect van de verhoogde 

assurantiebelasting goed 

zichtbaar. Zonder die 

belastingverhoging zou de 

prijsstijging voor de klant vijf 

keer zo laag zijn geweest. 

consumentenprijsindex autoverzekeringen, mutatie t.o.v. vorig jaar, % 

 
 
 
Hoeveel verzekeraars zijn er in Nederland? Verzekeraars / aantal 

 

aantal verzekeraars onder toezicht 

DNB 

 

Er zijn honderden verzekeraars in Nederland. Buitenlandse 

verzekeraars kunnen vanuit een ander EU/EER-land diensten 

verrichten naar Nederland. Het precieze aantal daarvan is 

echter niet bekend, noch het deel ervan dat feitelijk actief is in 

Nederland. Het aantal verzekeraars onder Nederlands toezicht 

is wel bekend. Eind 2013 waren dat 149 schade- en zorg-

verzekeraars (2012: 167) en 40 levensverzekeraars (2012: 

43). Relevanter dan het absolute aantal is de ontwikkeling 

ervan: al jarenlang neemt het aantal risicodragers onder 

toezicht van DNB af. Dat komt vooral door overnames. 
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