
Omzet “verzekeringen” in 1999
Zowel het bemiddelingsbedrijf (makelaardij) als het assuradeurenbedrijf (gevolmachtigde agent) droegen op 
vergelijkbare wijze als voorgaande jaren aan het resultaat bij.
Overeenkomstig onze verwachtingen is de premie-omzet niet of nauwelijks gestegen.
De scherpere concurrentie – veroorzaakt door de overcapaciteit op de verzekeringsmarkten – heeft tot gevolg dat 
de bemiddelende sector met groot enthousiasme vrijwel ongebreidelde concurrentie heeft kunnen bedrijven. 

Millennium
Het jaar 1999 is – mondiaal en voor alle bedrijfstakken – gekenmerkt dor een extra grote bedrijvigheid en 
werkdruk vanwege de mogelijke gevolgen van de millenniumwisseling voor computer applicaties. Vanuit de 
verzekeringsmarkt bestond enige vrees omtrent de mogelijk verhoogde kans op schade welke direct of indirect 
veroorzaakt zou kunnen worden door falen van door software aangestuurde apparatuur.
Hierbij werd niet alleen gedacht aan een grotere kans op schade door brand, maar evenzeer aan schade door 
inbraak (falende inbraak alarm apparatuur ?) en eventuele gevolgschade als gevolg van bedrijfsstilstand.
Gedurende het jaar 1999 hebben vele verzekeraars ter beurze aangedrongen op het toepassen van speciale 
bepalingen welke de risicodekking beperkt in geval schade op genoemde wijze zou ontstaan.

Thans – in april 2000 – kan gesteld worden dat de door zo vele verzekeraars geuite zorgen gelukkig niet 
bewaarheid zijn.

Op ons dringende advies hebben Lloyd’s Underwriters op de door ons bij hen ondergebrachte risico’s geen 
“millennium clausule” geplaatst, zodat wij onze aandacht met name konden richten op de administratieve 
afhandeling van onze zaken die op de Assurantie Beurs waren ondergebracht en waarop genoemde clausule wel 
werd vereist.
Voorts hebben wij de volledige portefeuille beurs brandpolissen – in nauw overleg met het intermediair – overgezet 
op de nieuwe voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis Uitgebreide Gevaren (NBUG).

Economie
Zoals gesteld : de directie maakt zich ernstige zorgen over de algemene financieel economische ontwikkelingen in 
de verzekeringsindustrie. De signalen staan – zo menen wij – mondiaal op rood en slechts drastische maatregelen 
zullen kunnen voorkomen dat ernstige verschraling van het verzekeringsaanbod aan de orde van de dag zal zijn.
Met als gevolg daarvan een ongebreidelde stijging van de hoogte van premietarieven gecombineerd met een 
verminderde omvang van de risicodekking.

Continuïteit
De constant dalende niveaus van premietarieven op vrijwel iedere sector van het schadeverzekeringsbedrijf zal – 
zo vrezen wij - in de verzekeringsbedrijfstak diepe sporen nalaten aangezien verzekeraars – wederom – verzuimen 
voldoende oog te hebben voor de feitelijk behaalde technische resultaten van hun activiteiten.
In dit verband lijkt zich de situatie voor te doen waarvoor onze directie eerder reeds (in 1984) waarschuwde.
Daar continuïteit van dekking en de hoogte van de te betalen premielasten voor zowel particuliere als zakelijke 
consumenten van het grootste belang is, acht onze directie het van groot belang met name die verzekeraars op 
onze zaken te betrekken die – met het oog op de te verwachten toekomstige negatieve financieel economische 
ontwikkelingen – voldoende perspectief bieden te voldoen aan deze hoge kwalificaties.

In 1999 continueerden wij de relatie ondermeer met de co-assurantie verzekeraars :
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1. Lloyd’s of London
2. Delta Lloyd Beurs
3. Fortis/Amev Beurs
4. Royal Nederland Beurs
5. Allianz beurs
6. Aegon Beurs
7. Nationale Nederlanden Beurs

8. Erasmus Beurs
9. Bloemers Assuradeuren
10. Knight Schippers Assuradeuren
11. Royal Sun Alliance
12. Chubb Beurs
13. Generali Beurs
14. Hannover International Beurs

zie volgende pagina >



Alhoewel zich op de verzekeringsmarkt een aantal nieuwe marktpartijen presenteerden zijn vaste contacten 
met deze verzekeraars vooralsnog niet aangegaan, in afwachting van de internationale ontwikkelingen in de 
verzekeringsindustrie.

In verband met de zorgelijke ontwikkelingen rond de financiële basis van een aantal verzekeraars in de 
internationale markten, moet gevreesd worden dat instabiliteit van de verzekeringsmarkt op korte termijn in het 
verschiet ligt.

Met name omdat het intermediair waarmee wij samenwerken, er op moet kunnen vertrouwen dat wij – als hun 
“placing broker” - maximale aandacht schenken aan de solvabiliteit en de continuïteit van dekking voor afgesloten 
verzekeringen, achten wij het niet verantwoord kostprijs te laten prevaleren boven stabiliteit en solvabiliteit.

Immers : ook op lange termijn moeten verzekeraars in staat zijn te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit 
verzekeringsovereenkomsten die door ons tot stand zijn gebracht.

Euro
Gelet op de overgang naar de EURO per 01-01-2002 is in 1999 een aanvang gemaakt met de voorbereidingen die 
deze overstap naar de nieuwe munteenheid mogelijk moeten maken.
Bij onze planning alsmede bij de voortgang van de werkzaamheden vindt zo nodig overleg plaats met onze 
accountants Ernst & Young.
In maart 2001 zullen wij beginnen de presentatie van de nieuwe rekeneenheid als alternatief op onze facturen door 
te voeren. Daarmee het intermediair en de consument reeds enig inzicht biedende welke cijfers en bedragen vanaf 
1 januari 2002 van kracht zullen zijn.

Naamswijziging
Met het millennium en de omschakeling van de gulden naar de Euro in het vooruitzicht, is een team medewerkers 
druk in de weer de toekomstige naamswijziging voor te bereiden.
De registratie van de bij het Benelux merkenbureau gedeponeerde naam ‘Eurolloyd’ heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Na de deponering van de naam heeft Markgraaf toch nog ergens een niet geregistreerd 
dossier aangetroffen bij het Handelsregister te Antwerpen. Het zou daarbij gaan om een N.V. Euro Lloyd, 
verzekeringsmaatschappij te Antwerpen.
Daar het hier gaat om een nimmer actief geworden onderneming waarvan geen inschrijving bestaat in het 
handelsregister, moeten wij aannemen dat deze registratie niet definitief is geworden.
Mits alles volgens plan verloopt, zal de naamswijziging in de loop van 2000 een feit zijn en doorgevoerd worden 
voor zowel de Nederlandse als de Belgische verzekeringsactiviteiten.

Namens de vennootschappen

LUGT SOBBE & CO. HOLDING B.V.
Lugt Sobbe & Co. B.V. Verzekeringen
LSC/Van Ommen N.V. Verzekeringen
V.O.C. BV (Van Ommen Computerservices)

H.B. van Ommen

Algemeen directeur en Gedelegeerd Bestuurder
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Klik hier om weer terug te keren naar: 
www.lugtsobbe.nl/jaarverslagen

http://www.lugtsobbe.nl/jaarverslagen

