
Persbericht

CBS Persbericht PB99-232 pagina 1 van 3

PB99-232
9 september 1999

9.30 uur

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71

E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Beleggingen pensioenfondsen overstijgen
850 miljard gulden
De beleggingen van de pensioenfondsen hebben halverwege 1999 een
waarde van 853 miljard gulden. De waarde van hun buitenlandse
aandelen en obligaties is gestegen en van hun binnenlandse aandelen
en obligaties is gedaald. Verder is de waarde van vastgoed
toegenomen, terwijl de onderhandse leningen in waarde zijn gedaald.

Uit cijfers van het CBS blijkt verder dat de premieontvangsten voor
nieuw afgesloten levensverzekeringen in het eerste halfjaar 11% hoger
liggen dan in de eerste helft van vorig jaar. Vooral beleggings-
verzekeringen zijn gewild.

Totale beleggingen 10% toegenomen

De totale beleggingen van de pensioenfondsen zijn toegenomen van
777 miljard gulden eind 1998 tot 853 miljard gulden eind juni 1999.
Deze toename van 10% bestaat onder andere uit een stijging van de
waarde van aandelen met 20% en een afname van de waarde van
onderhandse leningen met 11%.

Buitenlandse effecten belangrijkste beleggingscategorie

Van alle beleggingen van de pensioenfondsen is bijna de helft (48%) in
buitenlandse effecten belegd. De buitenlandse effecten zijn eind juni
van dit jaar 406 miljard gulden waard. Hiervan zit 261 miljard gulden in
aandelen en 145 miljard gulden in obligaties. De stijging bij de
buitenlandse aandelen in het eerste halfjaar van 1999 is 43%. De
waarde van de beleggingen in binnenlandse aandelen en obligaties is
met respectievelijk 12% en 14% afgenomen. Ook de overheidsleningen
en –obligaties zijn fors in waarde afgenomen (-22%).
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Beleggingsverzekeringen uitermate gewild

Beleggingsverzekeringen blijven een zeer groot deel uitmaken van de
nieuw afgesloten levensverzekeringen, zo blijkt uit de cijfers van het
CBS. In het eerste halfjaar van 1999 bedraagt hun aandeel 46%. In het
eerste halfjaar van 1998 was dit 40%. Vergelijking van de verkoop in
beide perioden laat een stijging zien van 28%. De verkoop van
guldensverzekeringen, waarbij de verzekeraar een uitkering in guldens
garandeert, ligt op hetzelfde niveau als in het eerste halfjaar van vorig
jaar. De totale premieontvangsten voor beide soorten verzekeringen
bedragen over de eerste zes maanden van dit jaar 7 126 miljoen
gulden. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is dit een toename
van 10%.

Technische toelichting
Gegevens over de beleggingen van de verzekeraars zijn nog niet
beschikbaar als gevolg van een verandering in de opzet van de
statistiek.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met  het Centraal
Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs. C.H.M. Schmitz,  tel. (070)
337 46 09. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van
het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1: Beleggingen van pensioenfondsen (ultimo cijfers)

1998-IV 1999-I 1999-II mutatie
1999-II
t.o.v.

1998-IV
mld gld %

totaal beleggingen 777 806 853 10
waarvan
   vastgoed 48 48 59 23
   aandelen binnenland 131 122 115 -12
   aandelen buitenland 183 206 261 43
   obligaties binnenland 140 136 121 -14
   obligaties buitenland 114 132 145 27
   hypotheken 27 27 27 0
   onderhandse leningen 117 113 104 -11
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Tabel 2: Beleggingen pensioenfondsen naar sector waarin is belegd (ultimo)

Sector 1998-IV      1999-I 1999-II
in %

overheid 18,2 16,8 12,9
sociale fondsen 0,0 0,0 0,1
banken 7,3 7,5 7,0
overige financiële instellingen 14,4 13,5 13,7
overheidsbedrijven 6,0 5,7 5,4
particuliere bedrijven 10,1 8,9 8,2
gezinnen, izw’s 3,3 3,2 3,1
buitenland 40,8 44,5 49,7

totaal beleggingen 100,0 100,0 100,0

Tabel 3: Productie nieuwe individuele levensverzekeringen

periode aantal premies
totaal guldens-

verzekeringen
beleggings-
verzekeringen

x1 000 mln gld

jan/juni 1998 939 6439 3867 2572
jan/juni 1999 985 7126 3829 3297


