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Een cijfer op zich is waar noch onwaar. De presentatie van cijfers wekt wel een meer of minder 

zinvolle interpretatie op. Deze editie van CVS Kerncijfers in beeld geeft vier verschillende 

presentaties van dezelfde gegevens: het aantal verzekeraars en pensioenfondsen onder toezicht 

van DNB. Hoe ontwikkelt het aantal verzekeraars en pensioenfondsen zich? 

 

aantal 

 

De grafiek geeft het aantal entiteiten weer van 

eind eerste kwartaal 2007 tot en met het derde 

kwartaal 2014. Het aantal pensioenfondsen lijkt 

zo’n beetje gehalveerd. Het aantal schade-

verzekeraars is ook gedaald, maar hoeveel is 

lastig te zeggen. Voor levensverzekeraars is het 

eigenlijk niet te zeggen, want de aantallen zijn te 

klein voor deze schaal van de verticale as. 

aantal

 

Dus zetten we de pensioenfondsen met de grote 

aantallen op de as links en verzekeraars rechts. 

Zo lijkt het aantal schadeverzekeraars even sterk 

gedaald als het aantal fondsen. Voor levens-

verzekeraars is de schaal nog niet verhelderend. 

Wel lijkt hun afname sinds 2011 minimaal. 

Wellicht is het beter om niet de absolute 

aantallen maar afgeleide waarden te gebruiken. 

aandeel op totaal, % 

 

Er lijkt praktisch niets veranderd als we het aantal 

entiteiten uitdrukken als percentage van het 

totaal. Pensioenfondsen maken twee derde van 

het totaal uit, schadeverzekeraars een kwart en 

levensverzekeraars 7%. Deze presentatie zegt 

echter niets over groei of krimp. Alleen dat de 

drie groepen ongeveer dezelfde groei of krimp 

kennen, want hun aandelen zijn redelijk constant. 

index, 2007 kw1 = 100

 

Bij het gebruik van indexcijfers blijkt het aantal 

pensioenfondsen het meest afgenomen met 

gelijkmatige daling. Levensverzekeraars laten 

een wisselende daling zien: dat aantal nam sterk 

af in 2010 om vervolgens weinig meer te dalen. 

Van de drie groepen is het aantal 

levensverzekeraars het minst afgenomen in de 

gekozen periode. De daling van het aantal 

schadeverzekeraars was tot halverwege 2010 

beperkt en versnelde daarna. Indexreeksen 

verduidelijken de ontwikkeling dus het meest. 

 

De grafieken zijn een bewerking op de gegevens uit de onderdelen / onderwerpen van CVS Kerncijfers: 

Verzekeraars / aantal en Leven / psf aantal. 

 

CVS Kerncijfers in beeld laat zien welke informatie beschikbaar is in CVS Kerncijfers. CVS Kerncijfers is een 

‘kerncijferbak’, alleen voor leden van het Verbond van Verzekeraars, voor intern gebruik. CVS Kerncijfers is 

actueel (elke maand verse cijfers), bewerkbaar (Excel) en flexibel (selecteren en filteren met een draaitabel). 

Ook geeft het per onderwerp aan welke informatie gerelateerd is en waar meer details beschikbaar zijn.
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