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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 

 

Bij welke financiële dienstverleners stijgen de lonen harder? Economie | lonen 

 

ontwikkeling cao-lonen, index 2010=100 

 

Binnen de hoofdgroep Financiële dienstverlening 

vormen banken het grootste deel: gemeten naar 

werknemers vormt de subgroep Bankwezen ruim 

de helft; Verzekeraars en pensioenfondsen ruim 

een kwart. Het CBS heeft recentelijk cijfers over 

cao-loonontwikkeling herzien. Wanneer we in de 

nieuwe reeks Bankwezen vergelijken met 

Verzekeraars en pensioenfondsen is er praktisch 

geen verschil in loonontwikkeling wanneer 

bijzondere beloningen niet meetellen. Bij de 

loonontwikkeling inclusief bijzondere beloningen 

is het verschil wel duidelijk. 

 

 

Waar zit de groei bij ppi’s? Leven | ppi mutatie beheerd vermogen 

 

mutaties beheerd vermogen, kwartaalstroom, € mln 

 

Premiepensioensinstellingen (ppi’s) lieten de 

afgelopen acht kwartalen een forse groei zien. 

Hun balanstotaal overschreed eind derde 

kwartaal 2014 een miljard euro. Het beheerd 

vermogen bestaat uit twee grote onderdelen. In 

de mutaties van het beheerd vermogen zien we 

per kwartaal de overgenomen verplichtingen 

meer of minder bijdragen aan de groei. De 

premiebijdragen laten in de meeste kwartalen 

groei zien. De beleggingsresultaten voor 

deelnemers vormden afgelopen kwartaal 12% 

van de totale groei in beheerd vermogen.  

 

 

Wat zijn de trends in schadelast per particuliere schadepolis? Schade | schaden 

 

schadelast per polis, € 

 

In de schademarkt verschillen de ontwikkelingen 

in schadelast, schadefrequentie en gemiddelde 

schadeomvang per segment (particulier, zakelijk) 

en productgroep. Wat betreft de gemiddelde 

schadelast per polis is er een globaal verschil 

zichtbaar tussen Personenauto en Woonhuis. Bij 

de eerste productgroep laat zowel casco als WA 

een daling zien van de gemiddelde schadelast 

per polis. Bij Woonhuis daarentegen stijgt de 

schadelast per polis, maar die ontwikkeling is 

volatieler dan bij Personenauto. 
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