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9.30 uur 

Persbericht
Koerswinsten voor verzekeraars en 
pensioenfondsen 
Het aandelenbezit van verzekeraars en pensioenfondsen is in het tweede 
kwartaal van 2003 met bijna 30 miljard euro gestegen. Een gemiddelde 
koerswinst op aandelen van ruim 9 procent is hiervan de belangrijkste 
oorzaak. De toename van het aandelenbezit wordt voor het grootste deel 
gerealiseerd door buitenlandse aandelen in de portefeuille. Dit blijkt uit cijfers 
van het CBS. 
 

Koerswinst op aandelen  
In het tweede kwartaal van 2003 hebben verzekeraars en pensioenfondsen op 
hun aandelenportefeuille een gemiddelde koerswinst behaald van 9,4 procent. 
Dit betekent een winst van bijna 24 miljard euro. Hiervan is ruim 18 miljard 
gerealiseerd door de pensioenfondsen en ruim 5 miljard door de verzekeraars. 
In het eerste kwartaal van 2003 leden pensioenfondsen en verzekeraars nog 
een koersverlies van respectievelijk bijna 15 miljard euro en bijna 6 miljard 
euro.
Over het eerste halfjaar van 2003 hebben pensioenfondsen een koerswinst 
behaald van 2,1 procent, terwijl verzekeraars een koersverlies leden van 0,8 
procent. De MSCI-wereldindex voor aandelen steeg over het eerste halfjaar 
1,6 procent; de CBS-koersindex voor aandelen daalde met 7,6 procent. 
In het tweede kwartaal van 2003 is per saldo voor ruim 5,3 miljard euro aan 
aandelen gekocht. Pensioenfondsen kochten per saldo bijna 5,7 miljard euro 
aandelen, terwijl verzekeraars per saldo ruim 0,3 miljard euro aandelen 
verkochten. 
In totaal is het aandelenbezit van verzekeraars en pensioenfondsen in het 
tweede kwartaal van 2003 gestegen met bijna 30 miljard euro tot 279 miljard. 
In het eerste kwartaal daalde het aandelenbezit nog met 15 miljard euro. 
Hiermee is het aandelenbezit in het eerste halfjaar met 5,7 procent 
toegenomen.  
 

Toename vooral door buitenlandse aandelen 
Van de 30 miljard euro toename van het aandelenbezit in het tweede kwartaal 
van 2003 heeft ruim 24 miljard betrekking op buitenlandse aandelen. Met 22 
miljard euro is het leeuwendeel hiervan gerealiseerd door de 
pensioenfondsen. Een relatief groot deel van de aandelen is door 
pensioenfondsen in het buitenland belegd. Aan het eind van het tweede 
kwartaal van 2003 hebben pensioenfondsen 83 procent van hun aandelen in 
het buitenland belegd, verzekeraars 31 procent. 
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Technische toelichting 
De gegevens van verzekeraars en pensioenfondsen zijn verkregen door 
middel van een steekproefonderzoek. Hierbij worden de balansgegevens, de 
baten en lasten, en de mutaties in de langlopende beleggingen opgevraagd. 
Mutaties omvatten aan- en verkopen, koersverschillen of herwaarderingen, en 
overige mutaties (aansluitingsverschillen met het voorgaande kwartaal). 
De kwartaalcijfers over verzekeraars en pensioenfondsen hebben een 
voorlopig karakter. De cijfers kunnen met het beschikbaar komen van meer 
informatie nog worden aangepast. 
 
Tabel 1. Samenstelling activa verzekeraars en pensioenfondsen (stand 
per ultimo) 
 Pensioen-

fondsen 
Verzekeraars Totaal 

2003-1 2003-2 2003-1 2003-2 2003-1 2003-2

mld euro  

Balanstotaal activa 427 455 290 293 717 748

Waarvan 

Onroerende goederen 22 21 12 11 33 33

Aandelen en deelnemingen
binnenland 

31 34 52 55 83 89

Aandelen en deelnemingen
buitenland 

144 166 22 24 166 190

Obligaties binnenland 37 37 33 32 70 69

Obligaties buitenland 140 144 48 49 188 192

Woninghypotheken 11 11 42 44 53 55

Onderhandse leningen 19 18 36 35 55 53

Bron: CBS 
 
Tabel 2. Sectorverdeling activa verzekeraars en pensioenfondsen (stand 
per ultimo) 
 Pensioen-

fondsen 
Verzekeraars Totaal 

2003-1 2003-2 2003-1 2003-2 2003-1 2003-2

%

Overheid 6 6 7 7 6 6

Financiële instellingen 19 19 43 42 29 28

Bedrijven 4 3 10 10 6 6

Huishoudens en instellingen 

zonder winstoogmerk 

3 3 14 14 7 7

Buitenland 68 70 25 26 51 53

Balanstotaal activa 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS 
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Tabel 3. Balanstotaal van verzekeraars en pensioenfondsen 
 (stand per ultimo kwartaal) 
 Pensioen-

fondsen 
Verzekeraars Totaal 

mld euro  

2002 – I 478 306 785

2002 – II 453 285 737

2002 – III 431 284 715

2002 – IV 435 284 719

2003 – I 427 290 717

2003 – II 455 293 748

Bron: CBS 
 


