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Het CBS 
is een dienst van 

het Ministerie van 
Economische Zaken 

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

Institutionele beleggingen weer licht 
gestegen 
De beleggingen van institutionele beleggers zijn in het eerste halfjaar 
van 2001 met 2% gestegen tot 1 589 miljard gulden (721 miljard euro). 
Met deze stijging wordt de forse daling van de beleggingen in het vierde 
kwartaal van vorig jaar voor de helft goedgemaakt. De toename in het 
eerste halfjaar van 2001 is gerealiseerd ondanks koersverliezen van 23 
miljard gulden (10 miljard euro), zo blijkt uit cijfers van het CBS. De 
buitenlandse beleggingen zijn met 9% toegenomen. Hun aandeel in het 
totaal van de beleggingen is nu 52%. 
 
Totale beleggingen weer in opgaande lijn 
De totale beleggingen van de institutionele beleggers zijn in het eerste 
halfjaar van 2001 met 28 miljard gulden toegenomen. Hiervan is 25 
miljard gulden in het tweede kwartaal tot stand gekomen, zo blijkt uit 
cijfers van het CBS. De toename in het eerste kwartaal bleef beperkt tot 
slechts 3 miljard gulden ten gevolge van omvangrijke koersverliezen in 
dat kwartaal. Het totaal van 1 589 miljard gulden aan het eind van het 
tweede kwartaal nadert daarmee de stand van een jaar geleden. 
In het eerste halfjaar van 2001 heeft uitbreiding van de beleggingen 
voornamelijk plaatsgevonden door aankopen van aandelen (+55 miljard 
gulden). Daarnaast zijn ook obligaties (+6 miljard gulden) en vastgoed 
(+1 miljard gulden) gekocht. De andere beleggingen zijn in het eerste 
halfjaar afgenomen met zo’n 11 miljard gulden. De onderhandse 
leningen nemen hiervan het grootste deel voor hun rekening (-7 miljard 
gulden).  
 
Koersverliezen deels ingelopen in tweede kwartaal 
De koersverliezen van het eerste halfjaar van 2001 hebben vooral 
betrekking op aandelen, aldus het CBS. In het eerste kwartaal werd op 
de aandelen een verlies geleden van bijna 45 miljard gulden. Het 
tweede kwartaal leverde 17 miljard gulden koerswinst op. 
Bij obligaties is juist in het eerste kwartaal een koerswinst en in het 
tweede kwartaal een koersverlies gerealiseerd. Per saldo resulteert dit 
in een koerswinst van bijna 3 miljard gulden over het eerste halfjaar. De 
waardestijging van de beleggingen in vastgoed bedraagt in het eerste 
halfjaar 2 miljard gulden. 

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2003/pb03n137.pdf
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Buitenlandse beleggingen sterk toegenomen 
De buitenlandse beleggingen van de institutionele beleggers zijn in het 
eerste halfjaar toegenomen met 9% tot 832 miljard gulden. Deze 
ontwikkeling is sterker bij de verzekeraars (+20%) dan bij de 
pensioenfondsen (+7%). Pensioenfondsen beleggen aan het eind van 
het eerste halfjaar van 2001 67% in het buitenland. Bij verzekeraars is 
dit 27%. 
De sterke toename van de buitenlandse beleggingen bij de 
verzekeraars is geconcentreerd bij de obligaties (+36%). De belegging 
in buitenlandse aandelen bij verzekeraars neemt daarentegen slechts 
met 5% toe.  
Tegenover de toegenomen belegging in buitenlandse obligaties van de 
institutionele beleggers staat een daling van de belegging in 
binnenlandse obligaties van bijna 15%. Met name het belang in 
overheidsobligaties wordt kleiner (-23 miljard gulden). In totaal dalen de 
binnenlandse beleggingen van de institutionele beleggers in de eerste 
zes maanden met 5%. 

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.  
 

Tabel 1. Totale beleggingen van institutionele beleggers (stand per ultimo) 

Jaar - kwartaal Pensioen-
fondsen 

Verzekeraars Totaal 
institutionele 
beleggers 

In mld gld   

1999 - I 841 495 1336

1999 - II 879 514 1393

1999 - III 864 516 1379

1999 - IV 961 538 1499

2000 - I 1016 584 1601

2000 - II 1008 589 1597

2000 - III 1013 603 1616

2000 - IV 981 581 1561

2001 - I 982 582 1564

2001 - II 997 592 1589

Bron: CBS 
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Tabel 2. Portefeuilleverdeling institutionele beleggingen (stand per ultimo) 

 Pensioen-
fondsen 

Verzekeraars Totaal 
institutionele 
beleggers 

2000-IV 2001-II 2000-IV 2001-II 2000-IV 2001-II 

In mld 
gld  

 

Totaal beleggingen 980 997 581 592 1561 1589

waarvan       

 Vastgoed 53 53 32 34 85 87

Aandelen binnenland 86 84 124 125 211 209

Aandelen buitenland 383 408 59 61 441 470

Obligaties binnenland 107 98 116 98 223 191

Obligaties buitenland 230 241 69 93 299 340

Hypotheken 26 25 73 76 99 101

Onderhandse 
 leningen 

66 62 84 81 150 143

Bron: CBS 

Tabel 3. Sectoren waarin institutionele beleggers beleggen (stand per ultimo) 

Pensioen-
fondsen 

Verzekeraars Totaal 
institutionele 
beleggers 

Sector 2000-IV 2001-II 2000-IV 2001-II 2000-IV 2001-II 

in %  

Overheid 9,4 7,7 15,5 13,2 11,7 9,7

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

Banken 4,9 4,2 10,3 9,1 6,9 6,0

Overige fin. instellingen 11,2 11,4 22,6 22,4 15,5 15,5

Overheidsbedrijven 2,7 2,6 4,3 4,1 3,3 3,1

Particuliere bedrijven 5,0 4,4 11,3 10,5 7,4 6,7

Gezinnen en instellingen 
zonder 
winstoogmerk 

2,7 2,5 12,8 13,3 6,5 6,5

Buitenland 64,0 67,2 23,1 27,4 48,7 52,4

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

Bron: CBS 


