
CVS Kerncijfers in beeld 

Vertrouwelijk. Alleen voor intern gebruik. Bronvermelding is verplicht. 

maart 2014 
 

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 

Slaat gure wind om in grote winst? Verzekeraars / winst en verlies 

 

Volgens de voorlopige cijfers van DNB, tot en met het vierde kwartaal, realiseerden levens-

verzekeraars afgelopen jaar een veel hoger resultaat dan in 2012, vooral door een lagere 

toevoeging aan de voorzieningen. Bij schade- en zorgverzekeraars is de voorlopige stijging van 

het resultaat veel beperkter.  

 

technisch resultaat, % netto verdiende premie 

 
 
 
Wat verschaft de Hollandse pot? Verzekeraars / balansherkomst  

 

Van de totale beleggingen van 

pensioenfondsen en 

verzekeringsinstellingen is 

61% binnenlands. Pensioen-

fondsen beleggen vooral in 

andere financiële instellingen. 

Verzekeraars maken groei 

mogelijk voor een breder scala 

aan sectoren. In totaal 

beleggen verzekeraars zo’n 

€ 65 mrd in huishoudens en 

niet-financiële bedrijven. 

aandeel (%) per tegensector op totaal activa binnenlands, 

pensioenfondsen (psf) en verzekeringsinstellingen (vzi), ultimo 2013 

 
 
 
Staan de pensioenfondsen weer boven water? Leven / psf dekkingsgraad 

 

Eind 2013 lag de dekkings-

graad van pensioenfondsen vijf 

punten boven het vereiste 

minimum van 105. Het is een 

gemiddelde waar individuele 

fondsen boven of onder 

kunnen zitten. Voor bedrijfstak-

pensioenfondsen, lag de 

dekkingsgraad eind 2013 op 

107, voor beroepspensioen-

fondsen op 118. 

dekkingsgraad pensioenfondsen, ultimo 2007 kw1 – 2013 kw4
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