
CVS Kerncijfers in beeld 

Vertrouwelijk. Alleen voor intern gebruik. Bronvermelding is verplicht. 

juni 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 

Hoe is de loonontwikkeling? Economie / lonen  

  

In de afgelopen vijf jaar bedroeg 

de gemiddelde loonstijging van 

alle sectoren samen 1,5% per 

jaar. Schoonmaakbedrijven 

kenden de hoogste groei van 

cao-lonen; openbaar bestuur en 

onderwijs de laagste. De 

loonontwikkeling van 

verzekeraars en pensioen-

fondsen lag de afgelopen vijf jaar 

op het landelijk gemiddelde.  

mutatie cao-lonen inclusief bijzondere beloningen, 

gemiddelde 2009-2013 (% per jaar) 

 
 
 

Lijkt solvabiliteit op dekkingsgraad? Verzekeraars / solvabiliteit en Leven / psf dekkingsgraad 

 

Solvabiliteit en dekkingsgraad zijn verschillende eenheden voor verschillende organisaties. Beide 

gaan over het kunnen voldoen aan verplichtingen. De afgelopen vijf jaar is er nog een overeen-

komst, namelijk het redelijk stabiele niveau. Bij verzekeraars is dat twee en een half keer het 

vereiste minimum; bij pensioenfondsen is dat rond het vereiste minimum. 

 

 solvabiliteit verzekeraars dekkingsgraad pensioenfondsen 

   
 

 

Is er nog groei in het park? Schade / (on)roerende goederen 

 

Begin 2014 waren er 10,7 miljoen voertuigen in Nederland, praktisch even veel (+0,02%) als een 

jaar eerder. Twee derde daarvan zijn particuliere personenauto’s. De groei van het totale 

voertuigpark is de laatste jaren minimaal. Het aantal bestelauto’s neemt sinds 2010 af. 

 

samenstelling voertuigpark begin 2014 (links) en ontwikkeling per voertuigsoort (rechts, index 2004 = 100) 
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