
 

Rotterdam, 11 november 

 

Onderwerp: Stichting CoFiZe wordt verzekeringsmaatschappij CoFiZe N.V.  

Geachte relatie, 

 

Stichting CoFiZe is op 30 juli 1997 opgericht door de brandstofbranche om invulling te geven aan de 

wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen. Zoals u weet dient deze zekerheid ter dekking van 

de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een 

tankstation. De zekerheid is erop gericht schade aan derden, waaronder de Staat, te vergoeden indien 

deze schade niet op de exploitant is te verhalen. 

 

Stichting CoFiZe wordt 1 januari 2023 verzekeringsmaatschappij CoFiZe N.V. 

Met deze brief informeren wij u graag over het volgende: de wettelijke toezichthouder voor de financiële 

sector in Nederland ‘De Nederlandsche Bank (DNB)’, heeft in 2021 na overleg met CoFiZe kenbaar 

gemaakt dat de activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe de 

verplichting heeft om een verzekeringsvergunning aan te vragen en dat CoFiZe moet herstructureren. 

Stichting CoFiZe wordt daarom per 1 januari 2023 verzekeringsmaatschappij CoFiZe N.V.  

 

De bedrijfskosten zullen aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. Het 

bestuur van CoFiZe heeft, in nauw overleg met DNB, naar diverse alternatieven gekeken. De meest 

wenselijke en efficiënte oplossing is echter het zelf aanvragen van een vergunning als verzekeraar, in 

samenwerking met een reeds bestaande verzekeraar. Bij het kiezen van deze oplossingsrichting is specifiek 

gekeken naar een kosteneffectieve organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die vanuit de 

wetgever gesteld worden aan een verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt blijft dat CoFiZe zonder 

winstoogmerk opereert. 

 

Naast een verandering in premie verandert er voor de pomphouder niets. De financiële zekerheidsstelling is 

ongewijzigd. 

 

Wijziging bijdrage voor pomphouders 

Om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe N.V., de wettelijk verplichte 

assurantiebelasting à 21 % af te kunnen dragen is CoFiZe genoodzaakt om de premies te verhogen. Concreet 

houdt dit in dat de premie voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro* 

per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt de 

premie verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro* per tank per jaar.  

 

*Beide bedragen zijn inclusief assurantiebelasting.  

 

We hebben een overzicht gemaakt van veel voorkomende vragen naar aanleiding van de herstructurering. U 

vindt deze vragen en antwoorden in de bijlage en op onze website. Mocht u een vraag hebben die hier niet 

tussen staat dan kunt u contact met ons opnemen via 010 – 452 34 04 of info@cofize.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mr. D. Linschoten 

directeur CoFiZe 
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