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De gepubliceerde cijfers van de institutionele beleggers bevatten fouten. 
Dientengevolge is dit persbericht niet correct.
De cijfers voor 2000-2002 zijn inmiddels bijgesteld.

Groei institutionele beleggingen stokt 
De institutionele beleggingen zijn in het eerste halfjaar van 2000 
toegenomen met bijna 7%. De groei vond geheel plaats in het eerste 
kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal is de stand van de 
beleggingen blijven steken op 1,6 biljoen gulden. Dit komt overeen met 
ongeveer tweemaal het binnenlands product van Nederland, dit blijkt uit 
cijfers van het CBS.   
 
Totale beleggingen nemen niet toe in tweede kwartaal 
De totale beleggingen van pensioenfondsen en verzekeraars zijn in de 
eerste helft van dit jaar toegenomen met 100 miljard gulden tot 1600 
miljard gulden. Deze stand werd reeds aan het eind van het eerste 
kwartaal bereikt.  De toename in het eerste kwartaal bestaat voor 2/3 uit 
koersstijgingen en voor 1/3 uit aankopen. In het tweede kwartaal van 2000 
is er sprake geweest van koersverliezen ter grootte van circa 20 miljard 
gulden. Deze zijn iets groter dan de aankopen die per saldo zijn gedaan. 
De waarde van de totale beleggingen is hierdoor een fractie lager.  
 
Verschil in groei bij verzekeraars en pensioenfondsen 
De verzekeraars hebben een toename gerealiseerd van de beleggingen 
van bijna 10% in het eerste halfjaar van 2000. De beleggingen van 
pensioenfondsen stijgen in dezelfde periode met slechts de helft hiervan, 
5%. Dit verschil hangt samen met de beduidend grotere portefeuille 
buitenlandse beleggingen van pensioenfondsen.  
 
Koerswinst 46 miljard gulden in eerste halfjaar 
Over de eerste helft van 2000 is de waarde van de institutionele 
beleggingen met 46 miljard gulden gestegen ten gevolge van 
koersveranderingen: 66 miljard gulden koerswinst in het eerste kwartaal en 
20 miljard koersverlies in het tweede kwartaal. Zowel op aandelen als op 
obligaties is een koersverlies geleden in het tweede kwartaal. Op 
onroerend goed is in beide kwartalen een positief waarderingsresultaat 
behaald.  

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2003/pb03n137.pdf
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Staatsobligaties in defensief 
Het belang van de institutionele beleggers in staatsobligaties is in het 
tweede kwartaal met 7% teruggevallen. De opleving in het eerste kwartaal 
(+10%) is van korte duur geweest. De afnemende trend van de laatste 
jaren lijkt zich hiermee voort te zetten. Deze afnemende trend doet zich 
met name bij de pensioenfondsen voor. Bij verzekeraars schommelt het 
belang in staatsobligaties rond de 16%. In het laatste kwartaal echter daalt 
dit naar 14,5% van de totale beleggingsportefeuille. 
 
Buitenlandse beleggingen dupe van dalende koersen 
In guldens gemeten, neemt alleen het buitenlands belang van de 
institutionele beleggers toe. De beleggingen in binnenlandse sectoren 
schommelen al een aantal kwartalen rond dezelfde bedragen. Het deel van 
de totale beleggingsportefeuille dat in het buitenland is belegd, neemt nog 
steeds toe. Dit deel bedraagt thans ruim 47%. Ultimo 1999 was nog 45% in 
het buitenland belegd. Nagenoeg de hele buitenlandse portefeuille bestaat 
uit effecten (97%). Verzekeraars brengen 1/3 van hun aandelen en 
obligaties onder in het buitenland. Pensioenfondsen daarentegen 2/3 van 
hun obligaties en zelfs 80% van hun aandelen. In het tweede kwartaal is 
zowel bij verzekeraars als bij pensioenfondsen een lichte daling bij de 
buitenlandse aandelen geconstateerd (-1,6% respectievelijk -0,3%). 
Wereldwijd lagere koersen liggen hieraan ten grondslag. 
 

Noot voor de redactie 
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp 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.  
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Tabel 1. Beleggingen van institutionele beleggers (stand per ultimo) 

Pensioen-
fondsen 

Verzekeraars Totaal 
institutionele 
beleggers 

1999-IV 2000-II 1999-IV 2000-II 1999-IV 2000-II 

mld gld      

Totaal beleggingen 961 1 010 536 587 1 497 1 597

waarvan  

Vastgoed 57 55 26 31 83 85

Aandelen binnenland 118 97 119 133 237 230

Aandelen buitenland 370 397 54 61 424 459

Obligaties binnenland 108 115 113 118 221 233

Obligaties buitenland 174 213 56 63 230 276

Hypotheken 25 25 64 72 89 97

Onderhandse 
 leningen 

91 77 83 87 174 164

Bron: CBS 
 
Tabel 2. Sectoren waarin institutionele beleggers beleggen 
 (stand per ultimo) 

Pensioen-
fondsen 

Verzekeraars Totaal 
institutionele 
beleggers 

Sector   1999-IV 2000-II 1999-IV 2000-II 1999-IV 2000-II 

in %      

Overheid 10,7 10,1 17,4 16,2 13,1 12,3

Sociale fondsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Banken 4,6 5,5 10,5 10,3 6,7 7,2

Overige fin. instellingen 12,7 10,9 23,3 23,5 16,5 15,5

Overheidsbedrijven 3,5 2,8 4,7 4,5 3,9 3,4

Particuliere bedrijven 7,6 6,2 10,4 10,9 8,6 7,9

Gezinnen en instellingen 
zonder 
winstoogmerk 

2,6 2,5 12,3 12,6 6,0 6,2

Buitenland 58,4 62,1 21,5 22,1 45,2 47,4

Totaal beleggingen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: CBS 


