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Voorwoord 

Voor u ligt het Financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche met de belangrijkste resultaten over 2008. 

Vanwege de kredietcrisis was dit een zeer bijzonder jaar. Het verslag bevat niet alleen cijfers, maar ook ach-

tergronden en verklaringen bij die cijfers. Dat laatste is van belang om ontwikkelingen te kunnen duiden en 

op die manier een beeld te schetsen van hoe het gaat in de branche. De verzekeringssector streeft naar ver-

groting van transparantie en dit fi nancieel jaarverslag is daarvan een uiting.

Dit jaarverslag is opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Onderzoek (CVS). Het CVS voert 

elk jaar de Voorjaarsenquêtes Leven, Schade & Zorg uit ten behoeve van de leden van het Verbond. In dit 

verslag zijn alle cijfers en trends uit die enquêtes weergegeven en geanalyseerd, op zo’n manier dat het voor 

beleidsverantwoordelijken in de branche nuttige informatie biedt. Dat laatste is van belang omdat de verze-

keringsbranche een uniek kenmerk heeft: ze is gebaseerd op een omgekeerde productiecyclus. Pas aan het 

eind ‘van de rit’ weet een verzekeraar of zijn kostprijsberekening correct was. Vooraf beschikt hij alleen over 

(retrospectieve) statistieken. Door het ‘wat’ van een ‘waarom’ te voorzien, slaat dit jaarverslag een brug tus-

sen de ‘droge’ statistieken en de beleidsbepalers bij de leden van het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond vindt het daarnaast nuttig dat ook andere geïnteresseerden uit bijvoorbeeld kabinet, parle-

ment, overheid, toezichthouders, pers en maatschappelijke organisaties, kennis kunnen nemen van de ont-

wikkelingen in de verzekeringsbedrijfstak. De verzekeringbranche heeft een belangrijke rol bij het organise-

ren van solidariteit en het beschermen van klanten tegen onvoorziene omstandigheden. De publieke 

belangstelling voor de bedrijfstak is traditioneel groot. Deze belangstelling wordt versterkt door actuele 

discussies over arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, verzekerbaarheid van overstromingen, pensioenen, 

 levensloop, etc., dossiers waarin verzekeraars een grote rol hebben. De hoofdthema’s in het jaar 2008 waren 

de kredietcrisis, de reële economische neergang en de beleggingsverzekeringen.

 

De leden, vertegenwoordigd in de commissie CVS van het Verbond van Verzekeraars en de portefeuillehou-

der statistiek in het Verbondsbestuur, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand brengen 

van dit verslag:

- D. van der Eijk, voorzitter commissie CVS (Eureko/Achmea)

- dr. J.F.J. de Munnik (AEGON)

- mr. P.J.W.G. Kok (Delta Lloyd)

- drs. T. Pluijter (ASR)

- ing. W.H. Steenpoorte EMIM (REAAL)

- R. van het Hof, portefeuillehouder Verbondsbestuur (Allianz)

drs. H.J. Herbert

directeur
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Het jaar 2008 zal de geschiedenis ingaan als het jaar 

van de kredietcrisis. Dit is niet geheel terecht, omdat 

de crisis in feite al langer speelde en omdat de eerste 

helft van 2008 een normale ontwikkeling vertoonde. 

Pas in de tweede helft barstte de crisis in volle hevig-

heid los. Hierbij werden beurskoersen gehalveerd en 

hebben enkele fi nanciële instellingen steun ontvan-

gen van de overheid. De solvabiliteit stond onder 

druk, maar omdat de uitgangspositie goed was, blijkt 

op basis van de in de jaarverslagen gerapporteerde 

solvabiliteit dat deze nog adequaat is eind 2008. 

Daarnaast leidden de beursverliezen tot lagere in-

komsten, waardoor het technisch resultaat voor de 

totale sector onder de nul uitkwam. Vooral de 

levensverzekeraars hebben door de kredietcrisis ver-

lies geleden. De zorgverzekeraars boekten ondanks 

de crisis een fl inke premiestijging, maar het resultaat 

blijft ook daar zeer laag.

Levensverzekeringen
Door de kredietcrisis stagneerde de premieomzet 

van levensverzekeraars (26,6 miljard euro) en werd 

het technisch resultaat over 2008 negatief (-20%). De 

beleggingsresultaten zijn zo sterk gedaald dat het 

negatieve resultaat van 2008 kan worden aange-

merkt als een historisch dieptepunt. Hierbij speelden 

overigens ook de afkoopsommen en de negatieve 

effecten van de discussies over beleggingsverzeke-

ringen mee. Vooral bij de nieuwe beleggingsverzeke-

ringen zijn de gevolgen van de crisis goed te merken. 

Waar andere producten soms nog een lichte produc-

tiestijging wisten te boeken, nam de productie van 

de beleggingsproducten af. De verkoop van traditio-

nele verzekeringen nam juist toe. 

Schadeverzekeringen
Alhoewel het totaal van de schadebranches een stijging 

van het premievolume laat zien naar 13 miljard euro, is 

de verdeling over de branches gemengd. Brand, Trans-

port en Overige boekten een stijging van het premievo-

lume, terwijl Motor een daling laat zien. Het technisch 

resultaat voor de gehele schadebranche kwam uit op 

5%. Ten opzichte van 2007 (10%) is dit een duidelijke 

daling, wat voor een deel is toe te schrijven aan vermin-

derde renteopbrengsten als gevolg van de kredietcrisis. 

Alleen bij Brand nam het resultaat toe ten opzichte van 

2007, maar dit komt vooral omdat 2007 een erg slecht 

jaar was door een aantal forse schade-incidenten, zoals 

de storm aan het begin van dat jaar.

Zorgverzekeringen
De sector Zorg bestaat uit de branches Ziektekosten 

en Inkomen. In 2008 boekte de sector een stijging van 

het premievolume naar 36,7 miljard euro, terwijl het 

technisch resultaat daalde tot 2%. Sinds de invoering 

van het nieuwe zorgstelsel in 2006 boeken ziektekos-

tenverzekeraars verlies op hun portefeuille. Premie-

verhogingen hebben deze trend in 2008 doen omslaan 

in een technisch resultaat dat voor het eerst net boven 

de nullijn uitkomt. Beleggingsverliezen toegerekend 

aan de niet-technische rekening maken dat het resul-

taat voor belasting van ziektekostenverzekeraars ne-

gatief is. Bij inkomensverzekeraars is de trend net an-

dersom. Vrijvallende voorzieningen op de oude 

producten genereerden in het verleden nog positieve 

getallen. Dit effect is bijna voorbij, terwijl het resul-

taat op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ziek-

teverzuimverzekeringen juist daalde. Het resultaat 

vóór rente is gehalveerd.

Samenvatting

1  Premievolume van de directe binnenlandse tekening, de indirecte binnenlandse tekening en de directe buitenlandse 
tekening.

2  Technisch resultaat, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie, na rente en na herverzekering, maar voor 
afdracht van vennootschapsbelasting.

3 Inclusief levensloop.

Resultaat verzekeringsbranche 2008

premievolume1 netto com- resultaat2

2008 bined ratio 2004 2005 2006 2007 2008

€ mrd % groei

t.o.v. 2007

2008 % verdiende premie

Totaal Leven3 26,6 0 n.v.t. 7 11 11 16 -20

Totaal Schade 13,0 2 96 7 11 10 10 5

Motor 4,7 -1 100 8 11 12 11 4

Brand 3,7 2 95 12 13 11 3 5

Transport 0,8 18 100 9 13 9 13 4

Overige 3,7 3 90 1 8 7 14 7

Totaal Zorg 36,7 9 99 11 15 4 3 2

Totaal 76,2 5 n.v.t. 8 12 8 9 -5



Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2008 5

Summary

The year 2008 will go down in history as the year of 

the credit crunch. This is not entirely correct, as the 

crisis had already been a concern for some time, and 

the fi rst half of 2008 developed quite normally. It was 

not until the second half of the year that the crisis 

really came down. Prices on stock exchanges halved 

and various fi nancial institutions received support 

from the government. Solvability came under pres-

sure, but as the initial position was good, solvability 

as reported in the annual reports proved to still be 

adequate at the end of 2008. In addition, the losses 

on the stock exchange led to lower returns, causing 

the result after interest for the total sector to come 

out to a loss. Especially the life insurance sector suf-

fered losses due to the credit crunch. Accident and 

Health insurers, despite the crisis, managed to realise 

extensive premium increases, but the results were ex-

tremely modest even there.

Life insurance
The credit crunch caused the premium income of life 

insurers to stagnate (€ 26.6 billion) and pushed the 

result after interest on 2008 into the negative (-20%). 

Investment results plummeted so dramatically that 

the negative results of 2008 may be called a record 

low. This was also partly due to redemption payments 

and the negative effects of the various discussions 

about investment insurances. The consequences of 

the crisis are particularly conspicuous in the new in-

vestment insurances. Whereas other products could 

at times manage to realise small production increa-

ses, production of investment products diminished. 

The sale of traditional insurances, on the other hand, 

rose. 

Non-life insurance
Although the non-life sector as a whole experienced 

an increased premium income to € 13 billion, the dis-

tribution across the branches was mixed. Fire, Trans-

port and Other non-life saw a rise in premium inco-

me, while Motor Vehicles diminished. The result after 

interest for the entire non-life sector amounted to 

5%. This is a clear drop in comparison to 2007 (10%), 

which can be partly attributed to reduced revenue 

from interest due to the credit crunch. Fire was the 

only branch in which the results increased compared 

to 2007, but this was mainly because 2007 was a very 

bad year with a number of major damage incidents, 

such as the storm at the beginning of that year.

Accident and Health insurance
The Accident and Health sector consists of the bran-

ches Health Care Costs and Income. The sector reali-

sed an increase in premium income to € 36.7 billion, 

while the result after interest dropped to 2%. Acci-

dent and Health insurers had suffered losses in terms 

of their portfolio since the introduction of the new 

health care system in 2006. Premium increases turned 

this trend around in 2008, causing the result after in-

terest to rise over the neutral line for the fi rst time, if 

only just. Investment losses that fall under the non-

technical account bring about a negative result be-

fore taxes for the health insurance sector. The oppo-

site applies to income insurers. Expiring provisions on 

the old products used to generate some positive 

numbers in the past, but this effect has nearly com-

pletely passed, while the results of disability insuran-

ces and absence due to illness insurances diminished. 

Results before interest halved. 

Results in the insurance industry in 2008

1 The premium volume of the direct domestic turnover, indirect domestic turnover and direct foreign turnover.
2  Result after interest, expressed as a percentage of the gross premium, after interest and after reinsurance, but before the 

deduction of corporation tax.
3 Including life course savings scheme.

Premiums1 Net com- Results2

2008 bined ratio 2004 2005 2006 2007 2008

billions of 

euros

% growth 

comp. to 2007

2008 % earned premiums

Total Life3 26.6 0 n/a 7 11 11 16 -20

Total Non-life 13.0 2 96 7 11 10 10 5

Motor vehicles 4.7 -1 100 8 11 12 11 4

Fire 3.7 2 95 12 13 11 3 5

Transport 0.8 18 100 9 13 9 13 4

Other 3.7 3 90 1 8 7 14 7

Total Accident & 

Health

36.7 9 99 11 15 4 3 2

Total 76.2 5 n/a 8 12 8 9 -5
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Zusammenfassung

Das Jahr 2008 wird als das Jahr der Kreditkrise in die 

Geschichte eingehen. Ganz berechtigt ist das nicht, 

denn die Krise hatte sich faktisch schon seit längerem 

abgezeichnet und die Entwicklung in der ersten Hälf-

te von 2008 war normal. Erst im zweiten Halbjahr 

brach die Krise mit voller Wucht aus. Die Börsenkurse 

wurden halbiert und einige Geldinstitute erhielten 

vom Staat fi nanzielle Hilfe. Die Zahlungsfähigkeit 

stand unter Druck, wegen der guten Ausgangsposi-

tion aber war die Solvenz Ende 2008 gemäß den Jah-

resberichten noch angemessen. Zudem führten die 

Börsenverluste zu niedrigeren Einkommen, wodurch 

das technische Ergebnis für den Gesamtsektor unter 

null sank. Vor allem die Lebensversicherungen haben 

durch die Kreditkrise Verluste erlitten. Die Kranken-

versicherungen buchten trotz der Krise ein erhe-

bliches Wachstum hinsichtlich Prämienvolumen, das 

Ergebnis aber bleibt auch dort sehr niedrig.

Lebensversicherungen
Durch die Kreditkrise stagnierte der Prämienumsatz 

bei den Lebensversicherungen (26,6 Milliarden Euro) 

und das technische Ergebnis 2008 wurde negativ 

(-20%). Die Anlageergebnisse sind so stark gefallen, 

dass das negative Ergebnis 2008 als ein historischer 

Tiefpunkt bezeichnet werden kann. Hier wirkten 

übrigens auch die Rückkaufsummen und die negati-

ven Effekte der Diskussion über Investitionsversiche-

rungen mit. Vor allem bei den neuen Investitionsver-

sicherungen sind die Folgen der Krise merkbar. Wo 

andere Produkte gelegentlich noch ein leichtes 

Wachstum verbuchen konnten, nahm der Absatz bei 

den Investitionsprodukten ab. Der Verkauf von tradi-

tionellen Versicherungen nahm dagegen zu. 

Sachversicherungen
Obwohl die Schadenbranche insgesamt eine Zunah-

me des Prämienvolumens auf 13 Milliarden Euro ver-

zeichnen konnte, ist die Verteilung über die Branche 

gemischt. Feuer, Transport und Sonstiges buchten ein 

Wachstum des Prämienvolumens, während Kraft-

fahrzeuge zurückging. Das technische Ergebnis in der 

gesamten Schadenbranche kam auf 5%. Im Vergleich 

zu 2007 (10%) ist das ein deutlicher Rückgang, was 

teilweise auf geringere Zinserträge infolge der Kre-

ditkrise zurückzuführen ist. Nur bei Feuer nahm das 

Ergebnis im Vergleich zu 2007 zu. Das liegt aber vor 

allem daran, weil 2007 durch eine Reihe von erhe-

blichen Schadensfällen, wie der Sturm zu Jahres-

beginn, ein sehr schlechtes Jahr war.

Krankenversicherungen
Der Sektor Gesundheitswesen besteht aus den Bran-

chen Kranken- und Einkommensversicherung. 2008 

buchte der Sektor ein Wachstum des Prämienvolu-

mens auf 36,7 Milliarden Euro, das technische Ergebnis 

sank auf 2%. Seit der Einführung des neuen Gesund-

heitssystems im Jahr 2006 buchten die Krankenversi-

cherungen Verluste in ihren Geschäftsbereichen. Prä-

mienerhöhungen haben diesen Trend 2008 umschla -

gen lassen in ein technisches Ergebnis, dass zum ersten 

Mal gerade über der Nulllinie war. Anlageverlüste, die 

der nicht technischen Rechnung zugerechnet werden, 

machen den Ertrag vor den Steuern der Krankenkas-

sen negativ. Bei Einkommensver sicherungen ist der 

Trend genau umgekehrt. Frei werdende Rückstellun-

gen für alte Produkte generierten in der Vergangen-

heit noch positive Zahlen. Dieser Effekt ist beinah vor-

bei, während das Ergebnis bei Arbeitsunfähigkeits-

ver sicherungen und Krankheitsausfallversicherungen 

gerade sank. Das Ergebnis vor Zinsen hat sich halbiert. Ergebnis Versicherungsbranche 2008

Prämienvolumen1 Netto Kosten/ Ergebnis2

2008 Schadenersatz 2004 2005 2006 2007 2008

€ Mrd. Wachstum 

in %

i.V.z. 2007

2008 % der verdienten Prämie

Gesamt Leben3 26,6 0 nicht zutreffend 7 11 11 16 -20

Gesamt Schaden 13,0 2 96 7 11 10 10 5

Kraftfahrzeuge 4,7 -1 100 8 11 12 11 4

Feuer 3,7 2 95 12 13 11 3 5

Transport 0,8 18 100 9 13 9 13 4

Sonstig 3,7 3 90 1 8 7 14 7

Gesamt Krankenvers. 36,7 9 99 11 15 4 3 2

Summe 76,2 5 nicht zutreffend 8 12 8 9 -5
1 Prämienvolumen direktes Inlandsgeschäft, indirektes Inlandsgeschäft und direktes Auslandsgeschäft.
2  Technisches Ergebnis, ausgedrückt in Prozent der verdienten Bruttoprämie nach Zinsabgaben und Rückversicherung, aber 

vor Unternehmenssteuern.
3 Einschließlich Lebenslauf.
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Resumé

L’année 2008 entrera dans l’histoire comme l’année 

de la crise du crédit. Mais ce n’est pas tout à fait juste, 

parce que la crise s’est installée en fait depuis plus 

longtemps et que le premier semestre 2008 présen-

tait une évolution normale. Ce n’est qu’au cours du 

deuxième semestre que la crise a pris tout son essor 

et atteint son paroxysme. Les cours de la Bourse ont 

été réduits de moitié et de grandes institutions fi nan-

cières ont dû recevoir l’aide des pouvoirs publics. La 

solvabilité a été mise à l’épreuve mais, comme la base 

était saine, la solvabilité s’avère toujours adéquate 

fi n 2008 d’après les chiffres fi gurant dans les rapports 

annuels. En parallèle, les pertes en Bourse ont con-

duit à une baisse des revenus, suite à quoi l’ensemble 

du secteur a dégagé un résultat technique négatif. 

Ce sont surtout les assureurs vie qui ont subi des per-

tes en raison de la crise du crédit. Les assureurs mala-

die ont enregistré une forte augmentation des primes 

malgré la crise, mais leur résultat reste malgré tout 

très faible.

Assurances vie
En raison de la crise du crédit, le volume des primes 

des assureurs vie a stagné (26,6 milliards d’euros) et 

le résultat technique s’avère négatif en 2008 (-20%). 

Les résultats des investissements ont tellement chuté 

que le résultat négatif de 2008 peut être qualifi é 

d’effondrement historique. Les indemnités de départ 

et les effets négatifs du débat sur les assurances in-

vestissement ont aussi joué un rôle dans ces résultats. 

Les conséquences de la crise se font le plus sentir au 

niveau des nouvelles assurances investissement. Alors 

Résultat du secteur des assurances 2008

1  Volume des primes des souscriptions nationales directes, des souscriptions nationales indirectes et des souscriptions étran-
gères directes.

2  Résultat technique, exprimé en pourcentage de la prime acquise brute, après intérêt et après réassurance, mais avant paie-
ment de l’impôt sur les sociétés.

3 Y compris assurance de planifi cation des carrières.

Volume des primes1 Ratio com- Résultat2

2008 biné net 2004 2005 2006 2007 2008

Mrd € % croissance 

par rapport à 

2007

2008 % prime acquise

Total Vie3 26,6 0 s.o. 7 11 11 16 -20

Total Dommages 13,0 2 96 7 11 10 10 5

Véhicules 

automobiles

4,7 -1 100 8 11 12 11 4

Incendie 3,7 2 95 12 13 11 3 5

Transport 0,8 18 100 9 13 9 13 4

Autres 3,7 3 90 1 8 7 14 7

Total Maladie 36,7 9 99 11 15 4 3 2

Total 76,2 5 s.o. 8 12 8 9 -5

que les autres produits ont parfois réussi à enregi-

strer une production en légère hausse, la production 

des produits d’investissement a diminué. En revan-

che, la vente d’assurances classiques a augmenté. 

Assurances dommages
Bien que l’ensemble des branches dommages affi che 

une hausse du volume des primes, qui atteint 13 mil-

liards d’euros, la répartition entre les branches demeu-

re inégale. Incendie, Transport et Autres ont enregi-

stré une hausse du volume des primes, tandis que 

Véhicules automobiles présente une baisse. Le résultat 

technique de l’ensemble du secteur dommages a at-

teint 5%. C’est un net recul par rapport à 2007 (10%) 

que l’on peut mettre en grande partie sur le compte 

de la diminution des bénéfi ces d’intérêts consécutive à 

la crise du crédit. Seul le résultat de la branche Incen-

die a augmenté par rapport à 2007, mais cela est sur-

tout dû au fait que 2007 était une très mauvaise année 

en raison d’un grand nombre de sinistres, comme ceux 

provoqués par la tempête au début de l’année.

Assurances maladie
Le secteur Maladie comprend les branches Frais médi-

caux et Revenus. En 2008, le secteur a enregistré une 

hausse du volume des primes, qui a atteint 36,7 mil-

liards d’euros, cependant que le résultat technique a 

baissé de 2%. Depuis l’introduction du nouveau sys-

tème d’assurance maladie en 2006, les assureurs ma-

ladie enregistraient des pertes dans leurs portefeuil-

les. Le relèvement des primes a permis de renverser la 

tendance en 2008 pour aboutir à un résultat techni-
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que qui repasse pour la première fois légèrement au 

dessus de la barre du zéro. Les pertes sur investisse-

ment comptabilisées dans le compte non technique 

conduisent à un résultat avant impôts négatif pour 

les assureurs de frais médicaux. Pour les assureurs de 

la branche Revenus, la tendance est inverse. Les pro-

visions devenues disponibles sur les anciens produits 

généraient encore dans le passé des chiffres positifs. 

Cet effet est presque révolu, tandis que le résultat 

dégagé sur les assurances incapacité de travail et les 

assurances congés maladie est justement en baisse. 

Le résultat avant intérêts a diminué de moitié.
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1 Inleiding

1.1 Verantwoording
Dit verslag bevat een terugblik op de fi nanciële ont-

wikkelingen in de Nederlandse verzekeringsbranche 

over het jaar 2008. Het jaarverslag is opgesteld door 

het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Onder-

zoek (CVS), het statistisch onderzoeksbureau van het 

Verbond van Verzekeraars. 

Alle hier gepresenteerde gegevens over de verzeke-

ringsbranche zijn ontleend aan comptabele enquê-

tes, die het CVS in het voorjaar van 2009 heeft ge-

houden onder verzekeraars. Aan deze enquêtes doen 

verzekeraars mee die werkzaam zijn op de Neder-

landse markt en die een vergunning hebben van De 

Nederlandsche Bank (DNB). Vanaf vorig jaar wordt 

hierbij bovendien aansluiting gezocht bij de meer ge-

aggregeerde cijfers van DNB.4 

De resultaten worden uitgedrukt in een percentage 

van de verdiende premie. De hier gepresenteerde re-

sultaten zijn de zogenaamde technische resultaten 

inclusief herverzekering, maar vóór afdracht ven-

nootschapsbelasting. Deze resultaten zijn opge-

hoogd naar de omvang van de gehele Nederlandse 

verzekeringsbranche. 

De genoemde bedragen en aantallen in dit jaarver-

slag over voorgaande jaren kunnen op bepaalde 

punten licht afwijken van de bedragen en aantallen 

zoals vermeld in eerdere jaarverslagen. De belang-

rijkste redenen hiervoor zijn bijstellingen op oude 

jaren en de gewijzigde verslagleggingsregels. De in 

de kaders gepresenteerde resultaten zijn afkomstig 

van het CVS, tenzij anders vermeld.

1.2 Representativiteit
De fi nanciële gegevens over levensverzekeraars zijn 

gebaseerd op 96% van de Nederlandse verzekerings-

markt, gemeten naar premievolume. De resultaten 

zijn afkomstig van de Voorjaarsenquête Leven, die 

het CVS jaarlijks houdt onder levensverzekeraars die 

in Nederland werkzaam zijn. De enquête vraagt on-

der andere de technische en niet-technische rekening 

en de balans uit. 

De fi nanciële gegevens van schadeverzekeraars zijn 

gebaseerd op 86% van de Nederlandse verzekerings-

markt, gemeten naar premievolume. De resultaten 

zijn afkomstig van de Voorjaarsenquête Schade & 

Zorg, die het CVS jaarlijks houdt onder schadeverze-

keraars die in Nederland werkzaam zijn. De in het 

hoofdstuk Schadeverzekeringen gepresenteerde 

 resultaten hebben betrekking op alle schadeverzeke-

ringen exclusief ziektekosten- en inkomensverzeke-

ringen, namelijk verzekeringen voor motorrijtuigen, 

brand, transport, aansprakelijkheid, rechtsbijstand 

en reis.

De fi nanciële gegevens van ziektekostenverzekeraars 

zijn gebaseerd op kwartaalcijfers van DNB over de 

gehele markt van Nederlandse ziektekostenverzeke-

raars. De sector Zorg bestaat uit ziektekosten- en in-

komensverzekeringen, die weer zijn opgebouwd uit 

productgroepen. Hierbij wordt rekening gehouden 

met producten uit het nieuwe zorgstelsel (de basis-

verzekering) en de uitloop uit het oude zorgstelsel, 

alsmede de WIA en de uitloop van producten gerela-

teerd aan het oude sociale zekerheidsstelsel.

Voor de solvabiliteit zijn schattingen gemaakt op ba-

sis van de in de jaarverslagen gerapporteerde cijfers 

van verzekeraars. Deze schattingen zijn gebaseerd 

op ongeveer 70% van de totale markt.

1.3 Een nieuwe werkwijze
Om de kwaliteit van de publicatie te verbeteren, 

wordt vanaf vorig jaar gewerkt met een nieuwe ver-

werkingsmethode. In plaats van paneltotalen op ba-

sis waarvan de afgelopen vijf jaar worden teruggere-

kend, sluit het CVS nu zoveel mogelijk aan bij de 

offi ciële marktcijfers van De Nederlandsche Bank en 

worden groeivoeten uit de aangeleverde data ge-

bruikt om cijfers over het laatste jaar te verkrijgen. 

De cijfers van de jaren 2004 tot en met 2007 sluiten 

aan bij de cijfers van DNB, al zijn de cijfers waarover 

het CVS beschikt gedetailleerder; vooral bij schade- 

en zorgverzekeringen zijn resultaatgegevens van on-

geveer vijftig productgroepen beschikbaar. Voor 

2008 is een raming gemaakt op basis van de markt-

cijfers van 2007 en groeivoeten uit data van verzeke-

raars. Dit betekent vooral dat de gepubliceerde data 

meer consistent zijn. Cijfers uit het verleden worden 

nauwelijks meer aangepast en de onderlinge optel-

baarheid van productgroepen sluit beter aan. 

1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat kort in op algemene economische 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten 

van de verzekeringsbranche. In hoofdstuk 3 wordt 

verslag gedaan van de fi nanciële ontwikkelingen op 

4  Voorheen beperkte het CVS zich tot de directe binnenlandse tekening, terwijl DNB de cijfers inclusief indirecte tekening (dit 
is vooral herverzekering aangenomen van andere verzekeraars) en directe buitenlandse tekening weergeeft. De extra te-
kening is ongeveer 5% van het totaal en verhoogt de cijfers van het CVS in vergelijking met de uitkomsten van jaren 
waarin alleen de directe binnenlandse tekening werd gerapporteerd.
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de markt voor levensverzekeringen, met aandacht 

voor de ontwikkeling van het premievolume, de 

nieuwe productie en het resultaat. Daarna licht 

hoofdstuk 4 het resultaat van de diverse schadever-

zekeringen toe, waarbij ook wordt stilgestaan bij de 

impact van herverzekering. Hoofdstuk 5 bevat een 

toelichting op de markt van zorgverzekeringen. Het 

verslag sluit met een verklarende lijst van begrip-

pen.
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2 Economische ontwikkelingen5

2.1 De wereldeconomie
Het begin van de kredietcrisis was al in juli 2007 zicht-

baar en de beurzen kenden in dat jaar dan ook een 

turbulent verloop. Niettemin viel de invloed op de 

economie erg mee. Zelfs de eerste helft van 2008 

ontwikkelde zich macro-economisch redelijk goed, 

maar in de tweede helft sloeg de kredietcrisis in alle 

hevigheid toe. Vooral de ongekend scherpe daling 

van de wereldhandel werkte zeer ongunstig uit op 

de economische groei, die daardoor wereldwijd met 

3,1% aanzienlijk lager uitkwam dan in de voorgaan-

de jaren, waarin ruim 5% groei werd genoteerd. 

Voor de komende twee jaar worden nog lagere cij-

fers verwacht.

In de Verenigde Staten zijn de gevolgen van de kre-

dietcrisis al wat langer zichtbaar. Met belastingverla-

gingen werden de effecten aanvankelijk enigszins 

gecompenseerd waardoor ook hier in de eerste helft 

van 2008 een weliswaar lage, maar toch positieve 

groei werd gerealiseerd. Aan de negatieve ontwikke-

ling van de werkgelegenheid is echter duidelijk te 

zien dat de economische situatie al eerder ongunstig 

was. Niettemin bleef de totale reële economische 

groei van 1,1% in 2008 boven de groei van 0,8% in 

het eurogebied. In de Verenigde Staten laten de con-

sumptie en de investeringen in 2008 een duidelijke 

daling zien, waarmee ze de economische groei druk-

ken, terwijl de overheidsbestedingen juist toenemen 

en het drukkende effect enigszins compenseren. In 

het eurogebied zien we een veel groter effect van de 

afname van de relevante wereldhandel, die na de 

groei van 9,4% in 2006 en 6,7% in 2007 terugviel tot 

een schamele 0,9% in 2008. In de tweede helft van 

2008 noteren we zelfs een achteruitgang van onge-

veer 4% in het vierde kwartaal ten opzichte van het 

derde kwartaal. De uitvoer van het eurogebied kwam 

dan ook uit op een zeer magere groei van 1,8% in 

2008 en zal zelfs omslaan tot een fl inke krimp in 

2009. Dit steekt schril af tegenover de groeicijfers 

van 8,4% en 6,0% in respectievelijk 2006 en 2007. 

Omdat ook de consumptie, investeringen en over-

heidsconsumptie afnamen, komt 2008 voor het euro-

gebied uit op een lage groei, die de komende jaren 

nog verder zal afnemen.

Ook in de opkomende economieën is de invloed van 

het teruglopen van de wereldhandel merkbaar. De 

export wordt veel minder een drijvende kracht ach-

ter de hoge economische groei van de afgelopen ja-

ren. De gevolgen van de dramatische terugval in de 

vraag naar auto’s werkt negatief uit voor veel Oost-

Europese en Aziatische landen. Tegelijk wordt het in 

deze landen moeilijker krediet te verkrijgen. Omdat 

de groei in landen als China en India de afgelopen 

jaren zeer hoog lag, leidt een daling in deze landen 

nog steeds tot een goed cijfer voor 2008. Exclusief 

Japan was de economische groei in Azië zelfs nog 

6,8%. Vergeleken met de groei van tegen de 10% in 

de twee jaren daarvoor, betekent dit echter een fl in-

ke terugval.

Een klein lichtpuntje is dat de olie- en energieprijzen 

in 2008 daalden. Hierdoor gaat de infl atie omlaag en 

blijven de gevolgen van de kredietcrisis op de koop-

kracht beperkt. Niettemin piekte de infl atie in het 

eurogebied in 2008 op 3,3% en in de Verenigde Sta-

ten zelfs op 3,8%. 

5  De tekst in dit hoofdstuk is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2009 van het CPB, het jaarverslag 2008 van DNB en 
publicaties van de OECD en de Wereldbank.
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Figuur 1    Mutaties BBP ten opzichte van het vorige jaar (%) en de gemiddelde werkloze beroepsbevolking 

tussen 2000 en 2008 (bron: CBS). Voor 2009 en 2010 betreft het prognoses op basis van cijfers van het CPB



Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 200812

2.2 De Nederlandse economie
De hoogconjunctuur is in 2008 extreem snel omge-

slagen in een recessie. De belangrijkste oorzaak hier-

voor is de kredietcrisis, waardoor het verkrijgen van 

kredieten lastiger is geworden en fl inke verliezen op 

aandelen zijn opgelopen. 

Het resultaat is een wereldwijde vraaguitval die in 

Nederland leidt tot een afname van de economische 

groei. Vooral de gedaalde export is hiervoor verant-

woordelijk, maar in de komende jaren zet de nega-

tieve ontwikkeling ook door in de consumptie en in-

vesteringen, waardoor de lagere groei zal omslaan in 

een afname van het bruto nationaal product. Door 

de afnemende productie is de vraag naar arbeid la-

ger en zal de werkloosheid toenemen. Dit effect 

treedt echter pas op vanaf 2009 en is nog niet zicht-

baar in de cijfers van 2008. Ook hier is de ontwikke-

ling ongekend snel en hevig, met een geraamde ver-

dubbeling van het aantal werklozen in 2010 ten 

opzichte van 2008.

De productieverlaging leidt tot een fors lagere vraag 

naar energie, wat direct wordt terugvertaald in la-

gere olie- en energieprijzen. Lange tijd heeft de 

scherpe stijging van deze prijzen geleid tot hogere 

infl atie en een negatieve druk op de koopkracht. 

Omdat de ontwikkeling nu precies omdraait, neemt 

de infl atie door de prijsdalingen af en blijft de koop-

kracht ondanks de economische malaise nog redelijk 

op peil. Niettemin zullen de vele mensen die hun 

baan verliezen er in inkomen en koopkracht fors op 

achteruit gaan. 

2.3 Beleggingen
De beurzen zijn vooral in de tweede helft van 2008 

ingestort. De slotkoers van de AEX in 2008 was min-

der dan de helft van de openingskoers. De MSCI 

World Index, die een beeld geeft van de wereldwijde 

ontwikkelingen in de aandelenkoersen, bereikte het 

hoogste punt meteen bij de opening op 1 januari en 

nam daarna voornamelijk af. De grootste neerval 

vond plaats in de laatste helft van het jaar, waardoor 

eind december een koersverlies van meer dan 40% 

was bereikt. Het dieptepunt was voor beide indices 

op 20 november, waarna weer een voorzichtig her-

stel inzette. 

Figuur 2    Beurskoersen AEX en MSCI in 2008
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Het ontstaan van de kredietcrisis

De basis van de kredietcrisis lag in enkele macro-economische onevenwichtigheden die vooral in de 

Verenigde Staten zorgden voor luchtbellen in de huizenprijzen en aandelenkoersen. Door overschotten 

op de handelsbalans, bleven veel opkomende economieën met kapitaal zitten. Voor investeringsmoge-

lijkheden werd vaak over de grens gekeken, omdat de eigen markt vanwege politieke of economische 

factoren niet voldoende zekerheid bood. Hierdoor kwam veel kapitaal weer in de Verenigde Staten 

terecht, wat leidde tot lage rentestanden en stijgende aandelenkoersen en huizenprijzen. Door de in-

troductie van nieuwe fi nanciële producten en een algemeen toezichtbeleid dat hier niet op was afge-

stemd, waren de risico’s niet voldoende duidelijk. Vanwege de lage rente werd bovendien de leverage 

vergroot (meer vreemd vermogen, minder eigen vermogen). Eind 2008 begon de luchtbel leeg te lopen, 

wat een kettingreactie veroorzaakte. Financiële instellingen kwamen in de problemen, bedrijven kon-

den moeilijker krediet krijgen, de productie en daarmee de wereldhandel daalde, waardoor de fi nan-

ciële crisis al snel effecten had op de reële economie en resulteerde in een recessie.
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Verzekeraars beleggen een relatief klein deel van 

hun eigen vermogen in aandelen, onder andere om 

het risico op grote verliezen beperkt te houden. Zo-

doende bestaat het grootste deel van beleggingen 

van verzekeraars uit vastrentende waarden, zoals 

staats- en bedrijfsobligaties, vorderingen uit (hypo-

thecaire) leningen en vastgoed. De rendementen van 

deze vastrentende waarden hangen meer af van de 

kapitaalmarktrente en het aan de beleggingen gere-

lateerde kredietrisico dan van de beurskoersen. De 

kapitaalmarktrente is voor veel verzekeraars dan ook 

een belangrijke determinant van de beleggingsop-

brengsten. Een stijging van de kapitaalmarktrente 

heeft immers een negatief effect op de obligatie-

koersen, maar vergroot (op de langere termijn) wel 

weer de beleggingsopbrengsten. Daardoor laten de 

beleggingsrendementen van verzekeraars weliswaar 

schommelingen zien, maar deze zijn vergeleken met 

de beursontwikkelingen veel meer gedempt. Hieruit 

blijkt dat uiteindelijk over geheel 2008 de gevolgen 

van de kredietcrisis voor verzekeraars minder erg wa-

ren dan voor andere fi nanciële instellingen. Dit beeld 

is te ook zien in de ontwikkeling van de zogenaamde 

u-rendementen6 over 2008. Het u-rendement werd 

in 1995 geïntroduceerd als maatstaf om de rende-

menten op beleggingen te bepalen. 

2.4 De verzekeringsmarkt in 2008
Nadat het in 2007 leek alsof Nederland gespaard zou 

blijven voor de gevolgen van de kredietcrisis, kwam 

in 2008 de klap onverwacht hard aan. Verzekeraars 

zagen hun beleggingsopbrengsten en beurswaarde 

omlaag gaan en een enkele verzekeraar ontving 

steun van de overheid. Gelukkig bleek al na enkele 

weken dat de verzekeringssector in Nederland vol-

doende veerkrachtig en gezond is om ook een derge-

lijke gebeurtenis te overleven. De solvabiliteit stond 

weliswaar onder druk, maar kwam nergens onder de 

wettelijk vereiste solvabiliteitsgrens. Door de beleg-

gingsmix die verzekeraars aanhouden, zijn vooral de 

stand van de rente en nieuw overheidsbeleid, zoals 

fi scale wetgeving en veranderingen in de Zorgwet, 

van belang. Omdat beurskoersen in extreme omstan-

digheden zeker een rol spelen, zal 2008 voor veel ver-

zekeraars de boeken ingaan als ongunstig jaar. Het 

had echter veel dramatischer kunnen afl open als de 

sector in de voorgaande jaren niet voldoende solva-

biliteit had opgebouwd en risico’s afgedekt. Verder 

blijkt uit onderzoek dat de klanten nog steeds tevre-

den zijn over verzekeraars.

Figuur 3    Ultimo maandelijks u-rendement 2008 (%)
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6  Het u-rendement is een rendementsmaatstaf die maandelijks wordt gepubliceerd door het CVS. De hoogte van het 
u-rendement is gebaseerd op het effectief rendement van alle staatsleningen (guldens- en euro-obligatieleningen) die 
voldoen aan een aantal specifi eke criteria.

Lange termijn beursrendement

De dalingen van de beurs in 2008 waren spectaculair. Toch wil dat niet zeggen dat het rendement op 

aandelen slecht is. Als we op lange termijn kijken, zien we dat de AEX op 3 januari 1983 begon met 100 

punten. Later werd dit omgerekend in euro’s, waardoor de beginstand dus eigenlijk 45,38 was. Op 31 

december 2007, dus 25 jaar later, stond de koers op 515,77, een gemiddeld jaarlijks rendement van meer 

dan 10%. Na de kredietcrisis, op 31 december 2008, bereikte de index een stand van 245,94, wat neer-

komt op een gemiddeld rendement over 26 jaar van 6,7% per jaar. Zelfs na de kredietcrisis heeft de AEX 

op lange termijn dus een goed rendement behaald.
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Het effect van de kredietcrisis op verzekeraars

Omdat begin 2008 de uitgangspositie van verzekeraars uitstekend was, hebben zij de kredietcrisis rela-

tief goed doorstaan. Dit ondanks het feit dat het scenario dat zich ontwikkelde niet in de gangbare 

 risicomodellen was voorzien. Niettemin is de invloed van de kredietcrisis op diverse vlakken groot, zoals 

bij de solvabiliteit, het resultaat en de omzet. 

Voor de effecten op de solvabiliteit is van belang dat de kredietcrisis een samenloop van diverse nega-

tieve ontwikkelingen was. Zo nam de waarde van de bezittingen (assets) af als gevolg van de dalende 

aandelenkoersen, een dalende rente in combinatie met het sterk uitlopen van de credit spreads op 

zowel bedrijfs- als staatsobligaties. Bijkomende ontwikkeling was het wegvallen van de CDS (Credit 

Default Swap) markt. Tegenover de dalende bezittingen stond een stijging van de verplichtingen (liabi-

lities) van de verzekeraar als gevolg van een daling van de lange rente en derhalve een lagere disconte-

ringsfactor voor de toekomstige verplichtingen. Verzekeraars hebben als reactie hierop maatregelen 

genomen. In een enkel geval is er ook een beroep gedaan op steun van de staat of andere geldschieters. 

Door de crisis is de solvabiliteit fors afgenomen, maar gemiddeld genomen nog altijd adequaat. 

De dalende beleggingsopbrengsten hebben ook invloed op het resultaat, omdat de renteopbrengsten 

afnemen. We zien dan ook bij bijna alle branches een daling van het resultaat in 2008 ten opzichte van 

2007. Daarnaast ontstond als gevolg van de fi nanciële crisis een brede economische recessie. Alhoewel 

verzekeringen geen consumptieartikelen zijn, blijkt uit onderzoek van het CVS dat met name de omzet 

in individuele levensverzekeringen hierdoor wordt geraakt. De kredietcrisis en de daarop volgende 

 recessie zorgden voor een omzetverlies van 800 miljoen euro in 2008. Als de prognoses van het CPB over 

2009 en 2010 uitkomen, kan dit tot 2 miljard minder omzet in 2009 en 2,6 miljard minder in 2010 bete-

kenen.
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De solvabiliteit van verzekeraars

De kredietcrisis heeft fl inke sporen achtergelaten op de solvabiliteitspositie van verzekeraars. De solva-

biliteitspositie kan worden uitgedrukt in de solvabiliteitsratio: de aanwezige solvabiliteit gedeeld door 

de vereiste solvabiliteit. De vereiste solvabiliteit is een wettelijk voorgeschreven veiligheidsmarge. De 

aanwezige solvabiliteit bestaat uit de middelen die een verzekeraar tot zijn beschikking heeft (o.a. 

aandelenkapitaal en reserves). Met de solvabiliteitsratio probeert de toezichthouder inzicht te krijgen 

in de mate waarin een verzekeraar in staat is om zijn (toekomstige) verplichtingen na te komen. 

De solvabiliteit van ziektekostenverzekeraars is in 2008 door DNB frequenter gemonitord dan van an-

dere verzekeraars. Ziektekostenverzekeraars hebben namelijk een verhoogd verzekeringstechnisch 

 risico. De acceptatieplicht zorgt ervoor dat weigering of beperking van de dekking niet mogelijk is. 

Daarnaast zorgt het verbod op premiedifferentiatie ervoor dat de verzekeraar geen extra premie mag 

vragen bij hogere  risico’s. De toezichthouder kent voor de ziektekostenverzekeraars daarom een ‘ver-

eveningssysteem’, waarmee ziektekostenverzekeraars onderling worden gecompenseerd voor verschil-

len in risicoprofi elen (meer informatie is te vinden op de website van DNB). Op dit moment wordt de 

solvabiliteit van ziektekostenverzekeraars door de toezichthouder op kwartaalbasis gepubliceerd. De 

solvabiliteit van ziektekostenverzekeraars is in de afgelopen twee jaar vrij stabiel gebleven.

 

De solvabiliteit van schade- en levensverzekeraars per ultimo 2008 is geschat aan de hand van de door 

verzekeraars in hun jaarverslagen gerapporteerde cijfers. Hoewel de buffers een fl inke klap hebben 

gekregen, is de gerapporteerde solvabiliteit nog altijd adequaat.

Figuur 4    Aanwezige solvabiliteit van verzekeraars naar branches, ratio’s
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Klanttevredenheid

De verzekeringssector is binnen het Verbond in 2008 bezig met diverse activiteiten die als doel hebben 

het vertrouwen van de consument in de sector te herwinnen. Een van deze activiteiten is het doen van 

klanttevredenheidsonderzoek op het niveau van individuele verzekeraars. Deze onderzoeken moeten 

dienen als prikkel voor individuele verzekeraars om hun processen zo klantvriendelijk mogelijk in te 

richten. In 2008 is begonnen met een pilot voor klanttevredenheidsonderzoek. Basis voor het onder-

zoek zijn steekproeven van de daadwerkelijke klanten van individuele verzekeraars die benaderd wor-

den met vragen over eigen ervaringen. Voor schade-, levens- en zorgverzekeraars worden dezelfde 

vragenlijsten gehanteerd. De pilot is eind 2008 succesvol afgerond en het Verbondsbestuur heeft beslo-

ten om dit onderzoek breed uit te zetten onder de leden. In 2009 zullen dan ook ruim vijftig individu-

ele deelonderzoeken plaatsvinden. 

Uit de pilot onder tien verzekeraars kwamen al enkele opvallende conclusies. Zo is de tevredenheid bij 

klanten van schade- en zorgverzekeraars groter dan bij levensverzekeraars. Schade- en zorgverzeke-

raars scoorden een 3,8 op een schaal van 1 tot 5, terwijl levensverzekeraars gemiddeld een 3,4 scoorden. 

De tevredenheid is deels bepaald door de mate van het contact, dit blijkt ook als de verschillen tussen 

nieuwe klanten, declarerende klanten en oude klanten worden bekeken.

Het klanttevredenheidsonderzoek richt zich ook op heel concrete zaken als de begrijpelijkheid van in-

formatie, telefonische bereikbaarheid en de snelheid waarmee wordt uitgekeerd. Bijvoorbeeld dit laat-

ste kan sterk verschillen per verzekeraar. De snelheid van uitbetalen wordt bij verzekeraars zeer verschil-

lend gewaardeerd van 56% (zeer) tevreden tot 86% (zeer) tevreden. 

Figuur 5    Tevredenheid over het telefonisch contact met de verzekeraar (gemiddelde per sector)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

55%

69% 70%

83%

64%

76%

Ik had snel de juiste persoon aan de lijn Ik heb een goed antwoord gekregen

Leven Schade Zorg



Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2008 17

3 Levensverzekeringen

- Totaal premievolume stabiel, 26,6 miljard

- Nieuwe productie individueel onder druk

- Aandeel beleggingsverzekeringen neemt af

- Resultaat Leven historisch laag, -20%

3.1 Overzicht levenmarkt
Voor de levensverzekeringsbranche is 2008 een be-

wogen jaar geweest, met onder andere de introduc-

tie van banksparen. Na de ophef rondom beleggings-

verzekeringen, die voor omzetverlies zorgde, volgde 

in de tweede helft van 2008 de kredietcrisis. Deze 

verminderde de omzet bij individuele levensverzeke-

ringen en verlaagde de opbrengsten op beleggingen 

vanwege de enorme daling van de beurskoersen.

Levensverzekeraars werden hier dus dubbel door ge-

troffen. 

In 2008 steeg het premievolume ten opzichte van 

2007 nauwelijks, namelijk met 0,48% naar 26,6 

miljard euro. Het premie-inkomen van individuele 

levensverzekeringen liep terug, terwijl op collectieve 

verzekeringen nog enige premiestijging kon worden 

behaald. Gecombineerd met de beursverliezen resul-

teerde dit in een omslag van het resultaat van levens-

verzekeraars van een positief resultaat van 16% in 

2007 naar een negatief resultaat van -20% in 2008, 

wat kan worden aangemerkt als een historisch diep-

tepunt. Hierbij speelde overigens ook de compensa-

tie van de beleggingsverzekeringen mee. Enkele ver-

zekeraars hebben hiervoor bedragen gereserveerd 

van honderden miljoenen euro’s. Het totaal van de 

tot op heden gerapporteerde compensatie ligt ruim 

boven de twee miljard euro en drukt hiermee aan-

zienlijk op het resultaat van de gehele sector. Het 

 negatieve resultaat op de technische rekening geldt 

zowel voor het individuele als collectieve gedeelte 

van de levensverzekeringsmarkt, waarbij individueel 

het leeuwendeel voor zijn rekening heeft genomen.

Figuur 6    Technisch resultaat Leven in procenten van 

de verdiende premie
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3.2 Individueel
Individuele levensverzekeringen kunnen worden 

ingedeeld in verschillende categorieën, zoals hypo-

thecaire levensverzekeringen, uitgestelde en direct 

 ingaande lijfrenten, uitgestelde pensioen, risico-

verzekeringen en spaarverzekeringen. 

Al gedurende enkele jaren daalde het groeipercenta-

ge van individuele levensverzekeringen. In 2008 heeft 

dit zich doorvertaald naar een, zij het lichte, daling 

van het premie-inkomen. Groeide het premievolume 

in 2004 nog met 3,6%, in 2008 is dit -0,9% geworden.

Het premievolume van de traditionele levensverzeke-

ringen (in geld in plaats van beleggingen) is 11,7 mil-

jard euro en het premievolume van de verzekeringen 

in beleggingseenheden 5,8 miljard euro. Na een zeer 

Compensatie kosten beleggingsverzekeringen

In 2006 bleek dat beleggingsverzekeringen in sommige gevallen veel kosten met zich mee brachten. 

Beleggingsverzekeringen met te hoge kosten werden in de volksmond ‘woekerpolissen’ genoemd. 

Mede in het kader van het herstel van vertrouwen zijn in 2008 en 2009 diverse individuele verzekeraars 

tot een akkoord gekomen met de Stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim om, daar waar de kos-

ten in het verleden te hoog waren, deze kosten te compenseren. De bedragen die hiermee zijn ge-

moeid, lopen inmiddels op tot boven de twee miljard euro. Naast de kosten voor compensatie, nam de 

populariteit van beleggingsverzekeringen de afgelopen jaren af. Het effect is duidelijk meetbaar. De 

verkoop van nieuwe individuele  levensverzekeringen ligt vanaf 2007 250 miljoen euro per kwartaal 

lager dan in de periode daarvoor.
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lichte stijging in 2007 is het aandeel van individuele 

traditionele verzekeringen in 2008 verder gestegen 

naar 67%. 

De onderverdeling van het premievolume naar ter-

mijn van betaling is voor het eerst sinds jaren licht 

gewijzigd. Het aandeel van het premievolume dat 

wordt voldaan door middel van periodieke premie is 

gedaald van 56% tot 52%. De overige 48% betreft 

eenmalige stortingen (koopsom).

3.3 Nieuwe productie individueel
De productie van nieuwe individuele levensverzeke-

ringen is in 2008 min of meer gelijk aan 2007. De pro-

ductiepremie (het premietotaal van de nieuw afgeslo-

ten verzekeringen) nam met 0,3% af van 7,16 miljard 

euro in 2007 tot 7,14 miljard in 2008. Ondanks deze 

geringe daling van de productie, heeft de kredietcrisis 

duidelijk sporen nagelaten. Levensverzekeraars zagen 

namelijk, na een toename in de eerste zes maanden 

(met uitzondering van januari), in de tweede helft van 

het jaar de productie sterk dalen. Uitgedrukt in getal-

len zien we in het eerste halfjaar een toename van de 

productiepremie ten opzichte van 2007 met 7,7% en in 

het tweede halfjaar een afname (-9,7%), waarbij het 

vierde kwartaal de sterkste terugloop van de produc-

tie (-11,1%) noteerde. Deze omslag is duidelijk het ge-

volg van de kredietcrisis.

De verkoop van het aantal individuele polissen ver-

toont dezelfde ontwikkeling als de productiepremie. 

In de eerste zes maanden steeg, in vergelijking met 

dezelfde periode het jaar daarvoor, de verkoop van 

het aantal nieuwe polissen met 3,1%. In de tweede 

helft van 2008 nam het aantal nieuwe polissen daar-

entegen met 7,2% af. Over het gehele jaar bekeken 

daalde het aantal nieuwe polissen met 2% van 1,09 

miljoen stuks tot 1,07 miljoen stuks.

Ook in de verdeling van de beleggingsverzekeringen 

ten opzichte van de traditionele verzekeringen zijn 

de gevolgen van de kredietcrisis goed zichtbaar. 

Waar de productiepremie van de beleggingsverzeke-

ringen in 2008 met 12,2% (160 miljoen euro) afnam 

ten opzichte van 2007, lieten de verzekeringen in 

geld juist een toename zien van 2,4% (140 miljoen 

Figuur 7    Premievolume individueel, in miljarden euro’s 
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euro). Het is duidelijk dat de consument in 2008 min-

der oog had voor beleggingsproducten. Gemeten in 

aantallen zijn in 2008 zelfs ruim een kwart (27,5%) 

minder beleggingspolissen verkocht. Wederom is het 

effect vooral in de tweede helft van 2008 zichtbaar. 

In het laatste halfjaar zijn namelijk 36,2% minder be-

leggingsverzekeringen verkocht dan in dezelfde 

pe riode in 2007. Traditionele levensverzekeringen 

werden daarentegen juist aantrekkelijker gevonden. 

Daarvan werden 5% meer polissen verkocht. Deze 

toename heeft in zijn geheel plaatsgevonden in het 

eerste halfjaar. De toename van de productie van tra-

ditionele levensverzekeringen in de laatste zes maan-

den van 2008 ten opzichte van de tweede helft 2007 

was nihil. 

Door de forse daling in de productie van de beleg-

gingsverzekeringen en de stijging van de traditionele 

verzekeringen, is het aandeel beleggingsverzekerin-

gen in de totale productie van nieuwe individuele 

levensverzekeringen verder gedaald. In 2006 was 

nog een derde van de nieuwe producten een beleg-

gingsverzekering. Door de beleggingsverzekeringen, 

de slechte beursresultaten en de kredietcrisis is het 

aandeel beleggingsverzekeringen in het totale aan-

tal nieuwe polissen gedaald tot 21% in 2007 en 16% 

in 2008. 

De daling bij de beleggingsverzekeringen valt hoofd-

zakelijk toe te schrijven aan een daling in de verkoop 

van spaarverzekeringen op beleggingsbasis en de be-

leggingshypotheken. De verkoop van spaarverzeke-

ringen daalde met 31% van 125.000 tot 86.000 polis-

sen. Het aantal beleggingspolissen is met 52% 

gedaald. Het aantal nieuwe spaarverzekeringen in 

geld is daarentegen gestegen met 7%. De productie-

premie van de spaarverzekeringen is in tegenstelling 

tot het aantal polissen wel gestegen (+11%), ondanks 
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Figuur 9    Aantal nieuwe individuele levensverzeke-

ringen

Het aandeel beleggingsverzekeringen en de koers van de AEX

Dat de verkoop van beleggingsverzekeringen sterk samenhangt met de beurskoersen is goed te zien in 

onderstaande fi guur. De verkoop van beleggingsverzekeringen kende, als gevolg van het  beursklimaat, 

in 1999 en 2000 een piek. In de periode daarna (2000-2005) is het aandeel beleggingsverzekeringen in 

de nieuwe productie fors gedaald. De AEX kende in deze periode dan ook de laagste slotkoersen aan 

het eind van het jaar. In 2007 sloot de AEX boven de 500 punten op 516. Door de kredietcrisis daalden 

de koersen in 2008 fl ink. Ultimo 2008 sloot de beurs zich op 246 punten, een nieuw dieptepunt. De 

productie van beleggingsverzekeringen volgt deze beweging. 

Figuur 10    Aandeel beleggingsverzekeringen in totaal aantal nieuwe verzekeringen en de AEX-index
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een sterke daling in de premie van de beleggingsver-

zekeringen (-39%). Deze stijging wordt echter ver-

oorzaakt door een incident. 

Het aantal nieuwe hypothecaire verzekeringen daal-

de van 154.000 polissen in 2007 tot 146.000 polissen 

in 2008; -5,4%. Deze daling van hypotheekproducten 

is in lijn met de daling van het aantal verkochte wo-

ningen, die volgens gegevens van het kadaster in 

2008 9,6% lager lag dan in 2007. Als gevolg van de 

kredietcrisis zien we ook een verschuiving binnen de 

hypotheekproducten. Terwijl de productie van de hy-

pothecaire beleggingsverzekeringen met 21,9% af-

nam, steeg de productie van de spaarhypotheken 

juist met 13,7%, waarmee de productie van de beleg-

gingshypotheken voor het eerst sinds 2004 werd 

overstegen.

Toch sloeg de kredietcrisis niet overal toe. Zo steeg de 

productiepremie van de uitgestelde pensioenen met 

46% van 502 naar 734 miljoen euro. Deze stijging 

wordt echter voor een groot deel veroorzaakt door 

enkele incidenten 

Ook de verkoop van risicoverzekeringen lag in 2008 

boven dat van 2007. Het aantal verkochte polissen 

steeg van 148.000 stuks naar 180.000 stuks, een stij-

ging van 21%. Bij deze producten zien we dat de prij-

zenslag in 2008 nog steeds voortduurde. Waar een 

consument gemiddeld voor een periodieke premie-

betalende polis in 2007 nog 495 euro betaalde, daal-

de dit bedrag in 2008 met 9% tot 449 euro per jaar. 

Het gemiddeld verzekerd kapitaal is hierbij ook licht 

gedaald, met 1%. Ook de premie voor de overlijdens-

risicoverzekeringen die middels een koopsom zijn af-

gesloten is fors gedaald. In 2007 was een consument 

gemiddeld 2.100 euro kwijt en in 2008 was dit nog 

maar 1.700 euro per polis. De premie voor een koop-

sompolis is gedaald, ondanks dat het gemiddeld ver-

zekerd kapitaal in één jaar tijd met 38% is toegeno-

men, van 34.000 euro naar 47.000 euro.

De totale productie van de periodieke premiebeta-

lende verzekeringen daalde in 2008 licht, met 1,6% 

tot 1,46 miljard. De premie-inkomsten van koopsom-

polissen bleef daarentegen gelijk, met 5,69 miljard 

euro aan premie-inkomsten. De APE (Annualised Pre-

mium Equivalent, oftewel de gestandaardiseerde 

productie) van 2008 bleef daarmee met 2,0 miljard 

euro gelijk aan de APE van 2007. De APE is het totaal 

van de periodieke premie vermeerderd met 10% van 

de koopsompremie, en geeft de ‘kwaliteit’ van de 

productie weer. In de afgelopen vijf jaar was de APE 

in 2006 het hoogst, met een productie van 2,5 miljard 

euro. 

Net als in 2007 zijn de verzekeringen die tegen perio-

dieke premie worden afgesloten voornamelijk beleg-

gingsverzekeringen, namelijk 53% tegen 47% tradi-

tionele verzekeringen. Zoals we eerder vermeldden, 

daalde door de kredietcrisis de productie van beleg-

gingsverzekeringen fors. Deze daling heeft echter 

niet tot gevolg dat ook de verhouding tussen beleg-

gingsverzekeringen en traditionele verzekeringen bij 

de koopsompolissen en bij de polissen tegen een pe-

riodieke premie sterk is veranderd. De verhouding 

tussen beleggingsverzekeringen en traditionele ver-
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zekeringen is bij verzekeringen tegen een periodieke 

premie zelfs gelijk gebleven. Bij de koopsommen ste-

gen de traditionele verzekeringen in populariteit, 

waardoor het aandeel beleggingsverzekeringen licht 

afnam (-2%). 

3.4 Collectief
Het premie-inkomen van collectieve verzekeringen is 

in 2008 met ruim 3% gestegen en komt daarmee bo-

ven de grens van negen miljard euro. Ook hier moes-

ten de verzekeringen op beleggingsbasis terrein 

prijsgeven; het premie-inkomen daalde met 11%, 

wat volledig aan eenmalige premieboekingen kan 

worden toegerekend. De traditionele verzekeringen 

stegen spectaculair met ruim 20%; ook hier betrof 

het grootste gedeelte eenmalige stortingen.

Bovenstaande wijzigingen zorgden ervoor dat de 

verhouding in de collectieve markt wijzigde. Het aan-

deel van traditionele verzekeringen steeg van 43% 

naar 51%, waarbij vermeld zij dat de koopsommen 

deze verhoudingen binnen de markt een volatiel ka-

rakter kunnen geven.

De verhouding tussen betaling door periodieke pre-

mie en eenmalige stortingen is wederom ongewij-

zigd gebleven. Het aandeel van het premie-inkomen 

dat via periodieke premie wordt voldaan, bleef 45% 

tegen 55% koopsommen. De koopsomstortingen be-

staan voor een deel uit reguliere bijstortingen op 

pensioencontracten door loonontwikkelingen. Voor 

een ander deel is het rondpompen van geld, omdat 

pensioencontracten van de ene verzekeraar (of pen-

sioenfonds) naar de andere verzekeraar gaan. Bij 

overname van het pensioencontract wordt door de 

verzekeraar die het contract overneemt, de volledige 

opgebouwde voorziening eenmalig als koopsom-

storting geboekt.

Banksparen wekt interesse als pensioenvoorziening

Vanaf 1 januari 2008 hebben consumenten de mogelijkheid om fi scaal gefaciliteerd te sparen bij ban-

ken. Het fi scale voordeel kan worden behaald door kapitaal op te bouwen voor een extra aanvulling op 

het pensioen of voor de afl ossing van de hypotheek (SEW). Tot 2008 kon het fi scaal voordelig vermogen 

opbouwen alleen bij verzekeraars door middel van een lijfrente (uitgesteld en direct ingaand) of een 

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreert de 

inleg op bankspaarproducten. In verband met de herleidbaarheid van de cijfers heeft het CBS alleen het 

aantal rekeningen en het tegoed op die rekeningen gepubliceerd over de bankspaarproducten bedoeld 

voor pensioenopbouw. In de verzekeringsmarkt zijn dit de uitgestelde lijfrenten. 

In het jaar 2008 hebben de Nederlandse consumenten 287 miljoen euro ingelegd op 28.000 bankspaar-

rekeningen. Van de uitgestelde lijfrenten zijn in 2008 82.000 polissen gesloten. Het aantal nieuw afge-

sloten uitgestelde lijfrenten was in 2008 dus fors hoger dan het aantal bankspaarproducten; van het 

aantal nieuw afgesloten producten voor pensioenopbouw is 75% afkomstig van verzekeraars. 

Het tegoed van de bankspaarproducten voor pensioenopbouw is min of meer vergelijkbaar met de 

premie-inkomsten van verzekeraars. In 2008 hebben de verzekeraars op individuele uitgestelde lijfren-

ten een premie-inkomen geboekt van 1,7 miljard euro. In totaal is dus bijna twee miljard euro fi scaal 

gefaciliteerd gespaard, waarvan 85% bij verzekeraars.

Figuur 13    Premievolume collectief, in miljarden euro’s 
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4 Schadeverzekeringen

- Resultaat halveert tot 5%

- Lichte groei premievolume naar 13 miljard euro

4.1 Overzicht schademarkt
Bij het totaal van de schadeverzekeringen, dus exclu-

sief Zorg (Ziektekosten en Inkomen), valt op dat het 

premievolume in 2008 slechts licht stijgt ten opzichte 

van 2007. De felle concurrentie op nagenoeg verza-

digde markten zorgt ervoor dat de premies voortdu-

rend onder druk staan, waardoor ondanks een toe-

nemend aantal polissen en infl atie het premievolume 

maar zeer licht kan groeien. De kredietcrisis en de 

daaropvolgende recessie lijken weinig druk op het 

premievolume te leggen, maar vooral het resultaat te 

beïnvloeden. 

Tabel 1    Premievolume en premieontwikkeling schadebranches

Tot en met 2006 kon het resultaat van verzekeraars 

nog groeien. Dit was vooral het gevolg van een af-

name van het aantal schaden. Door meer aandacht te 

schenken aan risico-identifi catie, preventie en een 

* Tot de Overige verzekeringen behoren ook Krediet & borgtocht en Diverse geldelijke verliezen.

aanscherping van het acceptatiebeleid slagen verze-

keraars erin de betaalde schade binnen de perken te 

houden. In 2007 slaat deze ontwikkeling om, doordat 

de schade meer toeneemt dan de premie. Door de 

beleggingsverliezen als gevolg van de kredietcrisis 

wordt de neergang in 2008 verder versterkt. Dit leidt 

ertoe dat het resultaat van 2008 op het laagste  

niveau in jaren belandt. De daling ten opzichte van 

2007 bedraagt ongeveer vijf procentpunten, waar-

van circa drie procentpunten zijn toe te schrijven aan 

gedaalde beleggings- en renteopbrengsten. 

De netto combined ratio7 van het totaal van de scha-

deverzekeringen is in 2008 gestegen ten opzichte 

van 2007. Dit betekent dat de uitgaven minder goed 

zijn gedekt door de inkomsten. Dit is nog zonder 

branche 2007 2008 mutatie

€ mrd € mrd %

Motorrijtuigen 4,7 4,7 -1,4

Brand 3,6 3,7 2,4

Transport 0,7 0,8 18,1

Overige * 3,6 3,7 3,3

     w.o. Aansprakelijkheid 1,2 1,3 7,5

     w.o. Rechtsbijstand 0,6 0,7 6,3

     w.o. Reis 0,4 0,5 6,3

Totaal 12,7 13,0 2,1

7  De netto combined ratio gebruikt de bedragen gecorrigeerd voor herverzekering. Dit kan alleen op brancheniveau. Voor 

de onderliggende productgroepen is het aandeel herverzekering niet bekend en moet derhalve de bruto combined ratio 

worden berekend.

Figuur 14    Resultaat na rente in procenten van de verdiende premie en de netto combined ratio Schade
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compenserende beleggingsopbrengsten, maar aan-

gezien deze veel lager uitvallen dan normaal of zelfs 

negatief zijn, biedt dit nauwelijks soelaas.

4.2 Herverzekering
De ontwikkeling bij herverzekeringen beïnvloedt het 

behaalde resultaat van verzekeraars in 2008 positief. 

De premie betaald aan herverzekeraars neemt al en-

kele jaren toe, maar in 2007 en 2008 zien we een 

lichte afname. De door herverzekeraars uitgekeerde 

schade is juist iets gestegen, waardoor de herverze-

keringsmarge, die kan worden gezien als het netto 

bedrag dat verzekeraars aan herverzekeraars betalen 

om hun risico te verkleinen, dit jaar kleiner is dan in 

de voorliggende jaren. 

De ontwikkeling van de herverzekeringen is een ge-

volg van wereldwijd gestegen herverzekeringspre-

mies, mede als gevolg van terroristische dreigingen en 

een toegenomen kans op rampen als gevolg van kli-

maatveranderingen. Om de gestegen herverzeke-

ringspremies te compenseren, nemen verzekeraars 

meer in eigen behoud. Dit is voor het aan herverzeke-

raars betaalde premievolume min of meer neutraal. 

Omdat in 2008 relatief veel schade plaats vond, 

neemt de uitgekeerde schadelast juist toe, waardoor 

het verschil tussen de premie en de schade in 2008 

kleiner is dan in voorgaande jaren.

4.3 Motor
Het premievolume van de branche Motor is in 2008 

met ongeveer anderhalf procent gedaald ten opzich-

te van 2007. Het premievolume is al langere tijd rede-

lijk stabiel vanwege de dalende premies als gevolg 

van de sterke concurrentie in deze sector. In het laat-

ste kwartaal van 2008 zijn de premies voor nieuw af-

gesloten verzekeringen juist licht gestegen. De ge-

middelde premie van nieuwe polissen is sterk 

afhankelijk van de verhouding tussen all risk-verzeke-

ringen en WA-verzekeringen. Het aantal nieuwe all 

risk-polissen is in het eerste kwartaal gemiddeld vaak 

het hoogst, aangezien dan de meeste nieuwe auto’s 

worden verkocht. Daarom is de gemiddelde premie 

van nieuwe polissen het hoogst in het eerste kwar-

taal. Het laatste kwartaal heeft het laagste aantal 

verkochte nieuwe auto’s en heeft daarom vaak de 

laagste gemiddelde premie op nieuwe polissen. De 

verkoop van nieuwe auto’s nam in het laatste kwar-

Figuur 15    Herverzekeringsmarge, premie betaald aan en schade ontvangen van herverzekeraars, als 

percentage van de verdiende premie

0

3

6

9

3

7

6

5

4

herverzekeringsmarge

2004 2005 2006 2007 2008
0

4

8

12

16

20

24

10

12

19 19
20 20

19

8

11
10

schadepremie

2004 2005 2006 2007 2008

Figuur 16    Gemiddelde verzekeringspremie in hele euro’s van nieuw afgesloten personenautopolissen, 

per kwartaal
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taal 2008 sterker af dan in de afgelopen jaren. De 

toename van de gemiddelde premie in het laatste 

kwartaal van 2008 is dan ook voornamelijk het ge-

volg van de stijgende premies.

Het resultaat na rente en na herverzekering van de 

branche Motor is vergeleken met 2007 zeer sterk ge-

daald. Dit komt door een sterk gestegen schadelast 

en door een afname van de beleggingsopbrengsten 

als gevolg van de kredietcrisis. Voor schadeverzeke-

raars is dit niet de belangrijkste bron van inkomsten, 

maar zelfs in deze sector is de renteopbrengst van 

bijvoorbeeld de voorzieningen een signifi cant deel 

van het resultaat en heeft de kredietcrisis wel dege-

lijk sporen nagelaten. Zo was de gemiddelde ren-

teopbrengst over de jaren 2004 tot en met 2008 voor 

Motor 6,7% van het premievolume, terwijl in 2008 

slechts 2,9% werd behaald.

Uit cijfers van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) 

valt op te maken dat het aantal verkeersdoden het 

afgelopen jaar verder is afgenomen, van 791 in 2007 

tot 750 in 2008. Het aantal geregistreerde verkeers-

gewonden nam ook af, van 9.683 in 2007 tot 9.310 in 

2008. Dit lijkt erop te wijzen dat de gestegen 

schadelast vooral het gevolg is van cascoschaden, zo-

Figuur 17    Resultaat na rente in procenten van de verdiende premie en de netto combined ratio van Motor

als de grote hagelbui in de Betuwe eind juni 2008. 

Aangezien een groot deel van deze schade herverze-

kerd was, ligt het resultaat na herverzekering in 2008 

boven het resultaat voor herverzekering, wat zeer 

uitzonderlijk is.

De diefstal van voertuigen is vorig jaar verder afge-

nomen, al is de snelheid van de afname gedaald. De 

afname komt geheel voor rekening van de afname 

van diefstallen van personenauto’s, bij de overige ca-

tegorieën zien we juist een toename. Zeker bij brom-

fi etsen en motorrijwielen is de stijging opmerkelijk te 

noemen. Omdat personenauto’s zowel in aantallen 

als in waarde hoger zijn, is de daling van de diefstal-

len in deze categorie belangrijker voor de schadeont-

wikkeling. De schade als gevolg van diefstal is onge-

veer 5% van de totale cascoschadelast. Diefstal is dan 

ook niet de factor die de stijging van de schadelast 

heeft veroorzaakt. 

Het resultaat van Motor is zowel bij WA als bij casco 

afgenomen. De afname van het resultaat behaald op 

WA is het grootst, al blijft het resultaat van WA wel 

boven het resultaat van casco liggen. Het lage resul-

taat bij casco is vooral het gevolg van gestegen 

schadelast, bijvoorbeeld als gevolg van de forse 

Tabel 2    Diefstallen van voertuigen (bron: RDW/BOVAG) 

categorie 2004

aantal

2005 2006 2007 2008 mutatie ’07/’08   

 %

Personenauto’s 16.527 13.844 12.821 11.891 11.216 -6

Bedrijfsvoertuigen 3.672 3.038 2.763 2.447 2.476 1

Aanhangers 942 1.032 1.030 987 1.015 3

Motorrijwielen 1.768 1.765 1.547 1.676 1.926 15

Bromfi etsen* nb nb 4.420 9.774 11.687 20

Totaal 22.909 19.679 18.161 17.001 16.633 -2

% van vorig jaar -11 -14 -8 -6 -2 4

% teruggevonden 66 61 55 56 56 0

* Cijfers zijn bekend vanaf 2006 en daarom niet meegenomen in het totaal.
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Figuur 18    Resultaat na rente vóór herverzekering 

Motor casco en Motor WA in procenten van de 

verdiende premie 
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Figuur 19    Resultaat na rente vóór herverzekering Personenauto’s en Bedrijfsauto’s, casco en WA in 

procenten van de verdiende premie 

hagelbui eind juni 2008. Bij de WA-verzekeringen 

zien we dat het premievolume licht daalt en de scha-

de aanzienlijk stijgt, waardoor het resultaat ondanks 

de vermindering van het aantal verkeersgewonden 

daalt ten opzichte van 2007.

Als we het resultaat van WA en casco onderverdelen 

naar personenauto’s en bedrijfsauto’s, zien we dat  in 

beide gevallen het resultaat op WA daalt. Bij perso-

nenauto’s is het resultaat op cascoverzekeringen in 

2008 negatief uitgekomen, als gevolg van de geste-

gen schadelast en de gedaalde rente-inkomsten. Bij 

bedrijfsauto’s lieten de cascoverzekeringen echter 

een stijging van het resultaat zien. Blijkbaar heeft de 

hagelbui van juni 2008 weinig schade aan bedrijfs-

auto’s veroorzaakt.

4.4 Brand
Het premievolume bij brandverzekeringen is in 2008 

met 2% gestegen. Door felle concurrentie op mark-

ten die reeds een hoge penetratiegraad kennen, 

stonden de individuele premies de afgelopen jaren 

onder druk en heeft het totale premievolume slechts 

weinig kunnen groeien. 

Ook het resultaat is licht gegroeid, ondanks de pro-

blemen in de fi nanciële sector. Deze stijging komt 

dan ook niet zozeer door goede resultaten in 2008, 

maar door het zeer slechte resultaat in 2007. Door 

diverse incidenten met een hoge schadelast, zoals de 

storm Kyrill in het begin van dat jaar, is in 2007 een 

relatief laag resultaat behaald. Hierdoor ligt het re-

sultaat in 2008 hoger dan in 2007. De schadelast was 

weliswaar lager dan in 2007, maar nog niet terug op 

het niveau van de voorgaande jaren, onder meer als 

gevolg van de aanzienlijk toegenomen schadelast bij 

de grote branden, waarvan die bij de TU Delft de 

grootste en bekendste is. Doordat het herverzekerde 

bedrag afneemt als gevolg van de gestegen herver-

zekeringspremies, drukken de schaden zwaar op het 

resultaat. Bovendien zijn door de kredietcrisis nau-

welijks compenserende renteopbrengsten behaald.

De stijging van het resultaat van Brand zien we terug 

bij zowel de particuliere verzekeringen (opstal- en 

inboedelverzekeringen) als bij de verzekeringen met 

bedrijventekening, al is het bij de laatste minder 

sterk dan bij de eerste. In het verleden werd het bes-

te resultaat geboekt bij de verzekeringen met bedrij-

ventekening, maar in 2008 zien we dat het resultaat 

bij beide productgroepen zo goed als geconvergeerd 

is. 

In een andere statistiek van het CVS, de productiesta-

tistiek Schade & Zorg, is bovenstaande ontwikkeling 

ook zichtbaar. Zo is duidelijk zichtbaar dat de indivi-

duele premies voor nieuwe particuliere verzekerin-

gen sinds 2007 in de lift zitten, al komt die ontwikke-
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Figuur 21    Resultaat na rente in procenten van de verdiende premie en de netto combined ratio van Brand 
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100 miljoen euro schade door noodweer in juni 2008

Zondag 22 juni begon als een prachtige, warme dag, maar liet in de loop van de middag een spoor van 

vernieling na in het oosten van het land. Zware onweersbuien gecombineerd met felle windstoten en 

enorme hagelbuien veroorzaakten veel schade. Normaal gesproken is het aantal cascoschaden bij per-

sonenauto’s op een zondag ongeveer de helft van een doordeweekse dag, maar op 22 juni 2008 was het 

aantal schaden maar liefst twintig keer zo hoog. Daarbij kwam het gemiddeld schadebedrag uit op ruim 

2.000 euro, wat ruim twee keer zo hoog is als normaal. Het totaal aantal schadegevallen bij personen-

auto’s dat toe te schrijven is aan het noodweer op 22 juni wordt geschat op ruim 40.000; de totale ver-

zekerde schade aan personenauto’s als gevolg van het noodweer komt daarmee uit op ongeveer hon-

derd miljoen euro. De stijging van de betaalde cascoschade aan personenauto’s in 2008 ten opzichte van 

2007 is daarmee voor twee derde deel toe te schrijven aan deze zondag in juni 2008.

Figuur 20    Aantal cascoschaden aan personenauto’s per zondag in 2008
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Figuur 22    Schadelast grote branden gecorrigeerd voor infl atie (1987=100)

0

50

100

150

200

excl. Enschedeschadebedrag gecorrigeerd voor inflatie

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

ling eind 2008 weer tot stilstand. Niettemin is de 

stijging gemiddeld over 2008 ongeveer 5% ten op-

zichte van 2007. 

Ongeveer 255 miljoen euro van het premievolume 

voor brandverzekeringen gaat om in de zogenoemde 

Figuur 24    Gemiddelde verzekeringspremie van nieuw afgesloten particuliere brandpolissen per kwartaal

Figuur 23    Resultaat na rente vóór herverzekering Brand Bedrijven en Particulieren in procenten van de 

verdiende premie
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Technische verzekeringen. Dit zijn verzekeringen 

voor elektronica, machinebreuk en construction all 

risk. Deze productgroep heeft minder last van de eer-

der genoemde incidenten, waardoor het resultaat in 

2007 redelijk hoog was. In 2008 doen zich echter an-

dere incidenten voor die de schadelast doen toene-

0

40

80

120

160

200

2007-1

127

147
158

2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4

169 172 176
185190

gemiddelde premie opstal en inboedel



Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 200828

0%

10%

20%

30%

40%

21

36

25

32

8

voor herverzekering

2004 2005 2006 2007 2008

70

80

90

100

110

84

72

82

78

99

bruto combined ratio

2004 2005 2006 2007 2008

Figuur 25    Resultaat na rente vóór herverzekering en de bruto combined ratio van de Technische 

verzekeringen

Figuur 26    Resultaat na rente in procenten van de verdiende premie en de netto combined ratio van Transport

men. In tegenstelling tot de andere productgroepen, 

gaat het resultaat hier dus sterk omlaag. 

4.5 Transport
Het premievolume bij transportverzekeringen is in 

2008 sterk gestegen. Extra buitenlandse tekening 

lijkt hiervoor de belangrijkste verklaring te zijn. Het 

resultaat laat echter een heel ander beeld zien. Net 

als bij de meeste andere branches zien we dat het 

jaar 2008 een aanzienlijke verslechtering vertoont 

ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook hier 

wordt het veroorzaakt door een sterk gestegen 

schadelast, verdubbeling van de mutatie schadevoor-

ziening en afnemende renteopbrengsten als gevolg 

van de kredietcrisis. 

4.6 Aansprakelijkheid
Het premievolume bij aansprakelijkheidsverzekerin-

gen is afgelopen jaar gegroeid. Tot de branche Aan-

sprakelijkheid behoren naast de aansprakelijkheid 

voor particulieren (AVP) en bedrijven (AVB) ook aan-

sprakelijkheidsverzekeringen voor garagehouders, 

landbouwers, bestuurders en commissarissen, en be-

roepsaansprakelijkheid. Het resultaat van aansprake-

lijkheidsverzekeringen is licht gedaald, maar de on-

derliggende ontwikkeling van de productgroepen 

laat een fors verschil zien. Terwijl het resultaat bij de 

aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren 

verslechterde, nam het resultaat van de aansprake-

lijkheidsverzekeringen voor bedrijven juist toe. De 

daling in het resultaat bij de aansprakelijkheidsverze-

keringen voor particulieren wordt voornamelijk ver-

oorzaakt door een hogere mutatie van de schade-

voorziening. De lagere opbrengsten uit beleggingen 

zorgen daarnaast voor een verdere afname van het 

resultaat. Binnen de aansprakelijkheidsverzekerin-

gen voor bedrijven is er juist een hoger resultaat 

door een zichtbaar lagere mutatie in de schadevoor-

ziening.

De productie en het royement van aansprakelijk-

heidsverzekeringen laat duidelijk een verschil zien 
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Figuur 28    Mutatie schadevoorziening AVB en AVP in procenten van de verdiende premie

tussen de ontwikkeling AVB en AVP. Het percentage 

nieuwe polissen is van dezelfde orde als het percen-

tage geroyeerde polissen. Dit duidt erop dat consu-

menten vooral switchen van verzekeraar. 

Binnen de aansprakelijkheidsverzekeringen voor be-

drijven is het verloop van de productie en royemen-

ten grilliger.  Als een bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, 

is de AVB niet langer nodig, terwijl bij de AVP de keu-

ze meer afhangt van een persoonlijke overweging.  

4.7 Rechtsbijstand
Het premievolume van rechtsbijstandverzekeringen 

liet in 2008 een redelijke stijging zien. Het resultaat 

daalde daarentegen. Dit komt grotendeels door de 

gedaalde beleggingsopbrengsten als gevolg van de 

kredietcrisis. 

Bij Gezinsrechtsbijstand is de geboekte premie het 

grootst. Deze productgroep kent in boekjaar 2008 

een hogere geleden schade. Dit kan onder andere 

worden verklaard door een stijging van het aantal 

schademeldingen, dat in vergelijking met 2007 met 

bijna 4% is gestegen. Opvallend is dat het aantal ar-

beidszaken in het vierde kwartaal van 2008 ten op-

zichte van het derde kwartaal met een kwart is toe-

genomen. Dit komt tot uiting in een hogere mutatie 

in de schadevoorziening. Op totaalniveau is de muta-

tie schadevoorziening ongeveer gelijk aan die van 

het boekjaar 2007.

4.8 Reis
De kredietcrisis sloeg pas halverwege 2008 echt toe 

en had daardoor weinig effect op de reislust in het 

begin van het jaar en op de reeds geboekte reizen. 

Dit komt ook tot uiting in de kwartaalrapportage 

van de productiestatistiek Schade & Zorg (vierde 

kwartaal 2008). Vanaf het derde kwartaal van 2008 is 

te zien dat het aantal nieuw afgesloten polissen 

lager is dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

Al met al nam het premievolume in de branche Reis 

dan ook toe. Het resultaat is licht gestegen.

Figuur 27    Resultaat na rente vóór herverzekering Aansprakelijkheid Bedrijven en Particulieren in procenten 

van de verdiende premie
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Figuur 29    Resultaat na rente vóór herverzekering en mutatie schadevoorziening van Rechtsbijstand in 

procenten van de verdiende premie
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Figuur 30    Indexcijfers van het aantal afgesloten en geroyeerde polissen reisverzekeringen (2007-1 = 100)

Figuur 31    Resultaat na rente vóór herverzekering en mutatie schadevoorziening van Reis in procenten van 

de verdiende premie

60%

80%

100%

120%

140%

Geroyeerde polissenNieuw afgesloten polissen

2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4

0

10

20

30

40

19

15
17 1717

resultaat na rente

2004 2005 2006 2007 2008
-2

0

2

4

2004 2005 2006 2007 2008

mutatie schadevoorziening

3

0

1
1

-1



Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2008 31

-2

0

2

4

6

-1

1

4

4

0

 resultaat

2004 2005 2006 2007 2008
96

98

100

102
102

100

97

98

101

netto combined ratio

2004 2005 2006 2007 2008

5 Zorgverzekeringen

- Technisch resultaat ziektekostenverzekeraars licht positief (1%), resultaat voor belasting negatief

- Bedrijfskosten ziektekostenverzekeraars blijven dalen

- Resultaat Inkomen neemt af tot 13%

- Premievolume inkomensverzekeraars neemt toe naar 4 miljard euro

5.1 Overzicht zorgmarkt
De sector Zorg bestaat uit de branches Ziektekosten 

en Inkomen. In beide branches hadden vooral in 2006 

wetswijzigingen een grote impact. Bij Ziektekosten 

speelde de invoering van de Zorgverzekeringswet 

(Zvw), oftewel de overgang van de ziekenfondsver-

zekering en particuliere verzekeringen naar de basis-

verzekering. In de branche Inkomen (verzekeringen 

tegen inkomensderving door arbeidsongeschiktheid 

en ongevallen) betekende de overgang van WAO 

naar WIA het afl open van oude producten en de in-

troductie van nieuwe producten. Bij beide ebben de 

gevolgen van de wetswijzigingen nog na, al valt een 

tendens waar te nemen naar een normalisatie van de 

resultaten.

5.2 Ziektekosten
De ziektekostenverzekeraars concurreerden in 2006 

en 2007 sterk op de premie. Daarnaast bleek het con-

sumptiepatroon van hun verzekerden hoger dan ver-

wacht. Dit leidde tot een negatief resultaat voor de 

branche Ziektekosten in 2006 en 2007. Om de sterke 

stijging van de schadelast te kunnen compenseren, 

gingen de premies in 2008 omhoog. Toch is de ge-

middelde nominale premie (exclusief kortingen) voor 

de basisverzekering in 2008 4,6% lager dan in 2007. 

Dit komt omdat tot 1 januari 2008 sprake was van 

een no-claimregeling, waarbij maximaal 255 euro per 

jaar werd terugbetaald. In 2008 is deze regeling af-

geschaft en is een eigen risico ingevoerd ter hoogte 

van 150 euro per jaar. De premies voor de aanvullen-

de verzekering zijn in 2008 gemiddeld met 10% ver-

hoogd. Ook de voorwaarden voor de verzekering zijn 

aangescherpt. Vrijwel alle verzekeraars boekten in 

voorgaande jaren aanzienlijke hogere schaden als 

gevolg van een toenemend claimgedrag. Door aan-

scherping van de verzekeringsvoorwaarden verwach-

ten verzekeraars de schade last te kunnen reduceren.

Sinds de invoering van de Zvw leed de branche ver-

lies, maar in 2008 werd voor het eerst weer een posi-

tief technisch resultaat geboekt, van iets meer dan 

een half procent (180 miljoen euro). Ook de netto 

combined ratio laat deze verbetering zien en ligt 

voor het eerst sinds 2006 onder de 100. Dit is vooral 

het gevolg van een sterkere toename van de verdien-

de premie ten opzichte van de geleden schade: de 

netto verdiende premie groeide in 2008 met 8,9% 

naar 32,7 miljard, terwijl de netto geleden schade 

toenam met 7,1% naar 31,0 miljard euro. De crisis op 

de fi nanciële markten heeft de zorgverzekeraars ook 

geraakt. De beleggingsopbrengsten toegerekend 

aan de niet-technische rekening zijn uitgemond in 

een verlies van 241 miljoen euro. Dit heeft mede ge-

leid tot een verlies van 73 miljoen euro aan resultaat 

vóór belastingen voor de totale branche.

Figuur 32    Resultaat na rente na herverzekering in procenten van de verdiende premie en de netto combined 

ratio van Ziektekosten
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Tabel 3    Kengetallen Ziektekosten

netto verdiende premie (mrd) netto combined ratio

2007 2008 2007 2008

 Ziektekosten 30,1 32,7 101,7 99,5

 waarvan Basis 26,5 28,7 102,0 100,7

Bron: DNB

Onderverdeeld naar soort verzekering zien we dat 

het resultaat van de technische rekening vooral ge-

boekt is op aanvullende verzekeringen. De basisver-

zekering laat in 2008 een negatief technisch resultaat 

zien van -186 miljoen euro. Vergeleken met de jaren 

2006 en 2007 is dit niettemin een verbetering; in 

2006 was het verlies op de basisverzekering nog 563 

miljoen en in 2007 401 miljoen euro. 

De ontwikkeling van de schadelast is nog steeds 

hoogst onzeker. De schadelast bestaat uit twee com-

ponenten: de betaalde schade en de wijziging van de 

schadevoorzieningen. De betaalde schade in een jaar 

is eenvoudig vast te stellen door alle betalingen van 

1 januari tot en met 31 december op te tellen tot het 

totaal van dat kalenderjaar. Voor nog te betalen be-

handelingen, ‘openstaande’ schaden waarvoor op 

enig moment nog enig bedrag betaald moeten wor-

den, houden verzekeraars schadevoorzieningen aan. 

Door de invoering van de bekostigingssystematiek bij 

ziekenhuizen, de onvoorspelbaarheid van de risico-

verevening en de voortdurende beleidsveranderin-

gen is de benodigde omvang van die reserves zeer 

moeilijk in te schatten.

Ziektekostenverzekeraars zijn er vorig jaar in ge-

slaagd om de daling in de bedrijfskosten voort te zet-

ten; deze zijn met 3,9% gedaald tot 1,6 miljard euro. 

De afname in 2008 is echter minder sterk dan de af-

name van 5,9% in 2007.

5.3 Inkomen
De verdiende premie in de markt voor inkomensver-

zekeringen nam in 2008 met 6% toe naar 4 miljard 

euro. Dit is vooral het gevolg van de komst van de 

WIA die per 1 januari 2006 de WAO vervangt. De stij-

ging is terug te zien in alle WIA-producten (WGA ei-

genrisicodragers-verzekeringen, WIA-aanvullend en 

WIA-excedentverzekeringen). 

Het resultaat van inkomensverzekeringen is fl ink ge-

daald. Dit is vooral het gevolg van het dalende resul-

taat van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) 

en ziekteverzuimverzekeringen. De AOV-producten 

lieten in 2008 een toename zien in de betaalde scha-

de en in de opbouw van de schadevoorzieningen. De 

mutatie schadevoorziening is gestegen van -3,6% 

van de bruto verdiende premie in 2007 naar 10,7% in 

2008. Dit leidde tot een scherpe daling van het resul-

taat. Uit de risicostatistiek AOV is ook gebleken dat 

de invalideringskansen in 2008 gestegen zijn ten op-

zichte van 2007 en de revalideringskansen juist ge-

daald. Dit verklaart de toename in de betaalde scha-

de. Het technisch resultaat vóór rente is meer dan 

gehalveerd. Daarnaast heeft de kredietcrisis een gro-

te rol gespeeld in het dalende resultaat. Dit is duide-

Figuur 33    Resultaat voor herverzekering in procen-

ten van de verdiende premie, Inkomen

lijk te zien in de beleggingopbrengsten toegerekend 

aan de technische rekening die meer dan gehalveerd 

zijn. 

De ziekteverzuimproducten lieten in 2008 ook een 

daling van het resultaat zien, van 36% in 2007 tot 8% 

in 2008. Dit wordt veroorzaakt door een afname in 

de premie samen met een toename in de schade en 

het wegvallen van het effect van de vrijvallende 

voorzieningen. Daarnaast zijn ook hier de beleg-

gingsopbrengsten toegerekend aan de technische 

rekening meer dan gehalveerd.
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Figuur 34   Resultaat na rente na herverzekering in procenten van de verdiende premie en de netto combined 

ratio van Inkomen
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Verklaring begrippen

Annualised Premium Equivalent (APE) 
Het volume van de nieuwe levenproductie uitgedrukt 

in zogenaamde premie-equivalenten op jaarbasis. 

APE bestaat uit periodieke premies op jaarbasis plus 

10% van de nieuwe koopsompremies.

Bedrijfskosten 
Het totaal van kosten en provisie; dit bestaat uit de 

componenten acquisitiekosten, wijziging overlopen-

de acquisitiekosten, beheers- en personeelskosten, 

winstdeling en provisie herverzekering.

Beleggingsverzekering 
Een levensverzekering waarbij de premies of koop-

som wordt belegd in aandelen of beleggingsfond-

sen. Het op te bouwen kapitaal wordt te zijner tijd 

omgezet in (jaarlijkse) uitkeringen.

Bruto combined ratio 
Geleden schade en bedrijfskosten in verhouding tot 

de verdiende premie, inclusief herverzekering.

Bruto verdiende premie 
Het totaal van de geboekte (ontvangen) premies in-

clusief het herverzekerde deel (de premies betaald 

aan de herverzekeraar), minus de premievoorziening 

ultimo (de premie die door de verzekeringnemer 

vooruit is betaald en waarvoor nog een verzekerings-

prestatie geleverd gaat worden), plus de premie-

voorziening primo (vooruitbetaalde premie van het 

voorgaande jaar).

Directe binnenlandse tekening 
De totale tekening (=omzet) van schade- en zorgver-

zekeraars bestaat uit directe en indirecte tekening 

(herverzekering aangenomen van andere verzeke-

raars). De directe tekening bestaat uit binnenlandse 

en buitenlandse tekening. De buitenlandse en indi-

recte tekening vormen samen ongeveer 5% van het 

totaal. In de Voorjaarsenquête Schade & Zorg van het 

CVS wordt enkel de directe binnenlandse tekening 

beschouwd. 

Eigen behoud 
Het gedeelte van een schade dat voor rekening van 

de verzekeraar en niet van de herverzekeraar komt.

Eigen vermogen 
Het eigen kapitaal van een onderneming, waaronder 

het aandelenkapitaal en de reserves.

Grote branden 
Branden met een schade van meer dan 1 miljoen 

euro.

Herverzekeringskosten (of herverze ke-
ringsmarge) 
Kosten die bestaan uit de premie betaald aan de her-

verzekeraar, de herverzekerde schade, de provisie 

ontvangen van de herverzekeraar, en gemiste rente. 

De herverzekeringsmarge wordt uitgedrukt als per-

centage van de verdiende premie. Dit afgetrokken 

van het resultaat na rente levert het resultaat na her-

verzekering op.

Herwaarderingsreserve 
De niet-gerealiseerde winsten en verliezen op de 

aandelenportefeuille.

Koopsom 
Een bedrag dat een verzekerde ineens bij een verze-

keraar stort om in de toekomst bijvoorbeeld een lijf-

rente-uitkering te ontvangen.

Leven collectief 
Bedrijfsonderdeel bij verzekeraars dat zich bezig-

houdt met verzekeringen waarbij één partij de verze-

keringnemer is voor andere partijen. Bijvoorbeeld de 

collectieve pensioenverzekering voor werknemers, 

waarbij de werkgever als verzekeringnemer op-

treedt.

Leven individueel 
Bedrijfsonderdeel bij verzekeraars dat zich bezig-

houdt met levensverzekeringen die worden afgeslo-

ten door individuele personen.

Netto combined ratio 
Geleden schade en bedrijfskosten in verhouding tot 

de verdiende premie, exclusief herverzekering. De 

netto combined ratio is een indicator voor het verze-

keringstechnische resultaat.

Periodieke premie 
Het bedrag dat periodiek wordt gestort bij een ver-

zekeraar om in de toekomst een uitkering bij overlij-

den (kapitaalverzekering) of om een (periodieke) 

uitkering te ontvangen bij leven. 

(Technisch) resultaat voor herverzekering 
(ook: resultaat na rente) 
De verdiende premies minus de geleden schade en 

bedrijfskosten, plus de renteopbrengsten van de 

voorzieningen.

(Technisch) resultaat na herverzekering 
Het resultaat na rente (resultaat voor herverzeke-

ring) minus de herverzekeringsmarge (herverzeke-

ringskosten).



Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2008 35

Tweede pijler 
Het werknemerspensioen of de pensioentoezeggin-

gen die zijn vastgelegd in pensioenregelingen die 

zijn overeengekomen tussen werkgever en werk-

nemers. Het werknemerspensioen kan naar keuze 

van de desbetreffende sociale partners zowel door 

verzekeraars als door pensioenfondsen worden uit-

gevoerd.

Opbouw resultaat voor schade-
verzekeringen:
 

Geboekte premie

- Mutatie premievoorziening

= Verdiende premie

Betaalde schade

+ Mutatie schadevoorziening

= Geleden schade

Verdiende premie

- Geleden schade

- Bedrijfskosten

= Technisch resultaat voor rente

Technisch resultaat voor rente

+ Rente technische voorzieningen

= Technisch resultaat na rente

Technisch resultaat na rente

- Kosten herverzekering

= Technisch resultaat na herverzekering

Opbouw resultaat voor
levensverzekeringen:

+ Verdiende premies eigen rekening

+ Opbrengsten uit beleggingen

+ Overige technische baten/lasten eigen rekening

- Uitkeringen eigen rekening

-  Wijziging overige technische voorzieningen eigen 

rekening

- Winstdeling en kortingen

- Bedrijfskosten

- Beleggingslasten

-  Aan niet-technische rekening toegekende op-

brengst  uit beleggingen

= Resultaat technische rekening levensverzekering
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