
Groei omzet
Zowel het bemiddelingsbedrijf (makelaardij) als het assuradeurenbedrijf (gevolmachtigde agent) droegen op 
vergelijkbare wijze als voorgaande jaren aan het resultaat bij.

Zoals verwacht is de premieomzet voortvloeiende uit nieuwe zaken dit boekjaar – voor het eerst sinds jaren 
– aanzienlijk  gestegen ten opzichte van 1999 en wel met 20 %. De omvang van het aantal nieuwe zaken heeft tot 
gevolg dat de kosten voor aan tussenpersonen toegekende afsluitprovisie aanzienlijk zijn gestegen.
Alhoewel er duidelijke voorboden zijn die een diepe crisis in de verzekeringswereld voorspellen, kan op dit moment 
nog niet worden gesteld dat grote veranderingen ophanden zijn. 

Continuïteit
Onze vrees dat het aantal verzekeraars dat ter beurze werkzaam zal blijven, zal slinken, is bewaarheid geworden.
De verzekeraar Reliance is in mei 2000 – zoals verwacht - in financiële problemen gekomen.
Andere verzekeraars dreigen de participatie in co-assurantiezaken te beëindigen.
Naar verwachting zullen meer verzekeraars in problemen komen.

Gebleken is dat het premieniveau in 2000 marktbreed een niveau lager is geworden.
Dit vloeide voort uit het feit dat –  zoals verwacht kon worden - ter gelegenheid van de door verzekeraars 
toegezonden non-contractuele opzeggingen (millenniumclausule) door vele cliënten gebruik is gemaakt om 
gelijktijdig elders offerte te verkrijgen voor een vervangende verzekering tegen lagere premie.
De effecten hiervan zullen – zo verwacht onze directie – desastreus zijn voor de stabiliteit in de verzekeringsmarkt.
Door middel van persberichten en nieuwsbrieven heeft Lugt Sobbe haar agenten getracht te waarschuwen voor 
deze gevolgen.

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.
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Naamswijziging
Met de omschakeling van de gulden naar de Euro in het vooruitzicht, is een team medewerkers ook druk in de weer 
de toekomstige naamswijziging voor te bereiden.
De voor het jaar 2000 geplande omschakeling naar de nieuwe naam heeft vertraging opgelopen vanwege de 
juridische procedures tegen de verzekeringsgroep rond onze Rotterdamse collega Rombouts. Hierover werd reeds 
in het jaarverslag van 1999 melding gemaakt.

Onze registratie van de bij het Benelux merkenbureau gedeponeerde naam ‘Eurolloyd’ heeft plaatsgevonden 
in 1998. Mits alles nu wel volgens plan verloopt, zal de naamswijziging in de loop van 2001 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

Jaarcijfers  • pag. 2Lugt Sobbe & Co Holding B.V. 

Jaarverslag 2000 -  Lugt Sobbe & Co. Holding B.V.
deel 2 van 5

  NEDERLAND - Lugt Sobbe & Co B.V.

Klik hier om weer terug te keren naar: 
www.lugtsobbe.nl/jaarverslagen

http://www.lugtsobbe.nl/jaarverslagen

