
Gelet op de zeer negatieve ontwikkelingen in de economie in het algemeen en in de verzekeringsbedrijfstak in het 
bijzonder, verwacht de directie aanhoudende stijging van de premies in het schadeverzekeringsbedrijf. Wellicht 
zelfs tot aan het jaar 2005 aan toe.
Op het gebied van de branche aansprakelijkheidsverzekeringen voor beroepen en bedrijven, zal onverzekerbaarheid 
steeds vaker het geval zijn.

De onverzekerbaarheid van aansprakelijkheid zal – op zichzelf al – remmend werken op de algemene economische 
ontwikkelingen. Of nog erger : de economische ontwikkelingen negatief beïnvloeden.
De ronduit onverantwoordelijk stijgende omvang van de schadelasten, gecombineerd met de ontwikkelingen binnen 
het kader van Nederlandse en Europese wetgeving bieden dan ook geen enkel vooruitzicht op zekerheid voor de 
verzekeraar die zich op dit gebied wenst te profileren.
Indien de overheden zich niet tijdig realiseren dat de onoverzienbaarheid van de omvang van aansprakelijkheidsris
ico’s zal leiden tot totale onverzekerbaarheid daarvan, zal onherstelbare schade aan de economische toestand het 
gevolg moeten zijn.

Met betrekking tot de andere schadeverzekeringen
De meer realistische premiestelling van de markt biedt de met ons samenwerkende tussenpersonen tot in de jaren 
2006 en 2007 uitmuntende kansen om bij ondernemers  met name voor de verzekering van bedrijfsmatige risico’s 
interessante zaken te doen.

Daar onze vennootschap met name voor het intermediair aanspreekpunt is als het gaat om de verzekering van zulke 
risico’s ter beurze of op de internationale verzekeringsmarkten, verwachten wij dat ook het jaar 2003 en verder ons 
grote mogelijkheden zal bieden om een gezonde groei van onze dienstverlening te kunnen realiseren. 
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